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LUIZ FELIPE MONTE 
ASSUNTO: 	 CÓDIGO: 

LYDA MONTEIRO DA SILVA 
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:IT7 FF; TPPF Ninr4TFIRn MAS, hrAçileiro, 
caLzAin ayngaci 	 nÃ nAB/P1 	 n° --k6,0n% domiciliado à 

_ 

janeiro, Cep nO 9%)An-040, nesta cidade onde rosidP, vêm, em C.:dl/5d 
nrnnria ovnor ronuoror o que segue: ... I 

E% 	 Ir. 
I BI 11i rL 1 l 1.1 

N 	dia -) 7 de agosto de 1980, a 	lâ121  

roni 	i \iria tv lonteiro da Silva, funcionária pública federal, no 1V1 4 	%. 1 1 1.. 

, . exercício 	cargo de Diretora da Secretaria do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, onde também ocupava a função de 
Secretária da Comissão de Direitos Humanos daquela entidade, à 
eDoca com sede na Rua Marechal Larrlara n° 240. 4 andar, Centro, 
Rio de .ianeiro, foi vítima da explosão de carta bomba ao abrir MI../1 

correspondência endereçada àquela Inçtitiiiç'ãn, tendo falecido naquela 
data em decorrência de não ter resistido aos ferimentos causados pelo 
atentado terrorista. 

Vale registrar que o episódio provocou grande 
comoção na sociedade brasileira, tendo tido ampla divulgação nos 
meios rIP comunicação nacionais e internacionais, conforme ns 

dOCUmentos inclusos ao presente Requerimento. 

R1174  Ministro ,i'caul Fernandes, A A - r 	 : 1 	 rstILAI (11-1 	jr) apartamento 1605, 
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1 Por falta de empenho do Governo à época  ns 
fatos iu  , u  is   fn, 1m1  mn L  

rm rn c d a forma  n rn r
i..
ica 

. 	Entretanto n Sn 1-A 114... V 	1 IN 

dúvidas da  motivação política do atentado, isto se justifica pela ,... 	i,....,... 
atuAçãn combativa ria  Ordem rins ArivogarinS  rin Brasil contra a 
Ditadura Militar. A nAB, notadamente por intermédio da Comissão de 
Direitos Humanos da qual, repito, minha mãe era Secretária. 
Aglutinava a sociedade civil para denunciar e criticar as mazelas da 
Ditadura Militar. 

A falta de emprenho do Governo na apuração 
dos fatos avulta a motivação política para o criminoso atentado; a 
versão ma. is verossímil e plausNel do caso foi que teria sido praticado 
por um grupo de militares insatisfeitos com a abertura política iniciada 
desde a anistia e também com a finalidade de ameaçar o 

dos Advogados contra a Ditadura posiciOnai-nento 
MilitAr. 

aluvve t.) rk da e.- e^1 /N. rvl 
\JI IJCI I I 

Resta evidente que a morte ue minha mãe - 
vrin 

‘..11 	
Mnntoirn 

nnlífirac 
f✓ V 

Silva nrnrrni 
•-1,—.1.11 1 

por  mni-i‘inrnoc 
1 1 1‘..1 1-1 V $,...1 1/4,\J\-.J eminentemente 

K 
II" 01 	e- ri, Ira, r_1.1T. 

1111 	r- 	zr• ri In no I - 

Isto posto, na condição de filho único e herdeiro 
universal de LOA Monteiro da Silva Vinci imentn anexo), venho por 
rliPin desta, requerer o reconhecimento por parte desta Comissão do 
enquadramento rinc fatos aos termos previstos na Lei no 9140/95, 
modificada pela Lei n010536/2002, a fim de fazer jus à reparação 
econômica a que tenho direito. 

! Pï  ermos  em que 

P nPfPrit-nPntn 

Rin de Janeiro, 11 de dezembro de 2002. 

1 T7  FEL_PP M !FTR mAcz 
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PELA LEI n° 9140/95. 
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LUIZ FELIPPE MONTEIRO DIAS, brasileiro, 
casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o no 36002, domiciliado à 
Rua Ministro Raul Fernandes, 180, apartamento 1605, Botafogo,Rio de 
Janeiro Cep no 22260-040, nesta cidade onde reside, vêm, em causa 
práp•!a, expor e requerer o que segue: 

DOS FATOS 

No dia 27 de agosto de 1980, a mãe co 
requerente, Lyda Monteiro da Silva, funcionária pública federal, no 
exercício do cargo de Diretora da Secretaria do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, onde também ocupava a função de 
Secretária da Comissão de Direitos Humanos daquela entidade, à 
época com sede na Rua Marechal Câmara no 240, 40  andar, Centro, 
Rio de Janeiro, foi vítima da explosão de carta bomba ao abrir 
correspondência endereçada àquela Instituição, tendo falecido naquela 
data em decorrência de não ter resistido aos ferimentos causados pelo 
atentado terrorista. 

Vale registrar que o episódio provocou grande 
comoção na sociedade brasileira, tendo tido ampla divulgação nos 
meios de comunicação nacionais e internacionais, conforme os 
documentos inclusos ao presente Requerimento. 
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Por falta de empenho do Governo à época os 
fatos jamais foram apurados de forma precisa. Entretanto, não há 
dúvidas da motivação política do atentado, isto se justifica pela 
atuação combativa da Ordem dos Advogados do Brasil contra a 
Ditadura Militar. A OAB, notadamente por intermédio da Comissão de 
Direitos Humanos da qual, repito, minha mãe era Secretária, 
aglutinava a sociedade civil para denunciar e criticar as mazelas da 
Ditadura Militar. 

A falta de emprenho do Governo na apuração 
dos fatos avulta a motivação política para o criminoso atentado; a 
versão mais verossímil e plausível do caso foi que teria sido praticado 
por um grupo de militares insatisfeitos com a abertura política iniciada 
desde a anistia e também com a finalidade de ameaçar o 
posicionamento altivo da Ordem dos Advogados contra a Ditadura 
Militar. 

Resta evidente que a morte de minha mãe - 
Lyda Monteiro da Silva ocorreu por motivações eminentemente 
políticas. 

DO REQUERIMENTO 

Isto posto, na condição de filho único e herdeiro 
universal de Lyda Monteiro da Silva (documento anexo), venho por 
meio desta, requerer o reconhecimento por parte desta Comissão do 
enquadramento dos fatos aos termos previstos na Lei no 9140/95, 
modificada pela Lei n°10536/2002, a fim de fazer jus à reparação 
econômica a que tenho direito. 

Termos em que 
P. Deferimento 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2002. 

È j ju‘x)vq, fui/ 
LUIZ F URRE MON EIRO DIAS 
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Maddo Pereira 
1140115-  ' 

EXM°  SR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL CRIADA 

PELA LEI 9140/95 

LUIZ FELIPPE MONTEIRO DIAS, qualificado no requerimento 

protocolado neste Ministério sob o no  08802.003302/2002-86 em 

1 2 /12/202, vem, perante V. Exa , tendo em vista o extravio da 

documentação que acompanhava a solicitação acima referida, 

solicitar a juntada das certidões e identidades em anexo, a fim de 

garantir o embasamento legal do pedido. 

Termos em que 

P. Deferimento 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2003. 
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ANIBAL 	MONTEIRO 	MACHADO, 

Oficial 	da 	5a. 	Circunscrição 	do 	Registro 	Civil 	das 	Pessoas 	Naturais, 	Freguesia 	da 	Lagoa e Gávea 

Rua 	Xavier 	da 	Silveira, 	59, 	RIO 	DE 	JANEIRO, 	ESTADO 	DA 	GUANABARA, 	BRASIL, 

CERTIFICA 	que, 	revendo 	o 	Livro 	112 	380  
de registro de nascimentos, dôle, a fls. 	78 	 , sob o número 	74.768 	, 

LUIZ FELIPPE MONTEIRO DIAS.— consta ode 	 -------- 

'----- - 	— 	 , 

nascido no dia 	primeiro de Junho de mil novecentos e cinquenta e 

seis.— 	,________, 	-_,..________________ _____ , às 	13130.— 	horas, 

em 	Maternidade Arnaldo de Moraes,nesta Cidade. — 

do 	 masculino.— 	__„— branca. sexo 	 , 	de 	côr 	 , 

filho de 	Mario Diaá 	_._e. —de 	Lyda Monteiro da Silva.— 

, 

sendo avós paternos 	Christiano Dias 	e 	Etelvina da Rocha Dias.— 
_ 

-- 	- 

e maternos 	Luiz Monteiro da Silva 	e 	Ludovina Monteiro da 

Sil va— ....._ 
1—"\-----... _____.---------- 	

— 	—__ 

•-• 

foi declarante 	o pae em 5 de Junho de 1956.— 

Nt 

11 

r 
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e serviram de testemunhas  Dez.Hc.  

Dr.Paulo Castilho.— 

1:19rques de Carvalho Braga 	e 

   

   

     

grafei. .6 referido é verdade e dá fé, 

Rio de Janeiro,  3°   de 	  de 196 	 Novembro 

O Oficial do Registro Civil, 

OSCAR FREIRE FARIA 
Substituto 



PODER JUDICIÁRIO 

	de 1965  

O referido é verdade que dou fé. 

Cartório de Paz do 	Distrito 

Ni tergi  ,  19  de 	junho  

Oficial do Registro Civil 

Oficial Privativo 

Aro. 6o,3"//03 	1 og 
Unidos do Bras 

,, 
(/ 

	

ti 	Esteia da Silva Barros 
• ; 	oric;41. rRivArive 

i'aLrlo de S6ixas Vali. 

A 	Estados Eppõi  

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

'.?•Z 1 

?CUM 1NA 
RUA AUKLIMO Lt 

Cartório de Paz do 	Distrito do Município de  Nitergi 	T 	2.8906 

CERTIDÃO DE NASCIME 

Escrivão de Paz e Oficial do Registro Civil, por nomeação na forma da lei, etc. 

CERTIFICO que no livro 	49 	fls  14V°  Sob o n.  1637 	consta -assento 

de nascimento de uma criança do sexo 	feminino 	 de cór branca- 

nascida no dia  5 	de 	dezembro. 	de 192 

na rua José Clemente_  OS-)  78 

com o nome de: LYDA,  

filh  a  de  Luiz -rionteiro da Silva 

e dona  Ludovine Lionteiro da Silva  

endo avós paternos  Joaquim Lionteiro da Silva  

e dona  riErie 1.....ionteiTO da Silva 

endo avós maternos Clemente i'into 

e dona  Foliei 	norpirR eis Silva  

Foi declarante  O orgprio pai, no dia 7 aezem ro de 192'O 
--r  

Testemunhas: riodeetino Carneiro e Joee`Alve..9&oeL_SIlni- nm 

Observações 
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SUBSTITUTO 

L.ICIO DA JO" REGISTRO CIVIL 

as 

Pep Tipo A RENOVADORA 
*VA 	concinclo, 194 
nu. 2-7297 - orrintôt 

Selado no Livra próprio 
Provimerlto 18 de 26/3/63 
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Pág. N° 	  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDI CI ARI O REGISTRO CIVIL COltAR CA DA CAPI TAL 

6 a  CIRCUNSCRIÇÃO — 	3.a ZONA — Freguesia de. 5.AXT.An 	 
OFICIAL DRA.EUNICE FEIRA CALDAS 

CERTIDÃO DE ÓBITO 

CERTIFICA que à fls. 	118V.. do livro n? 	3.à3 sob. o n? 9.835 	 

de registro de óbitos consta o de...IY.d4...).19.glr 	8.4,à,YA  ************* 	 

falecido (a) 	27 **  de 	ago.stsa  ***  de mil 	198.0  *****  

	 à. 2U.Q.0 	hora 	25 	 
ScLuza...Agular **************  

do sexof.eminiva 	 ****Ne cor. .x*x.*P.z.x.'.4!2;*, filho (a). .Lui.z. 14m:teias:). d.a..ailva 
*************  

idade 	59...anglo  ***  profissão. .r.urwionária. láblica. federal  ***********  
Estado Civil.... nalteira  *********  

residência  Rya Belford Nal? 16317Q2 —COPA........  ***********  

Nattual RÀQ 	Janelro **********  

Causa mortis...b.CM9.12.1AMMQtAran  ar.g.tux‘a 
************ 

Médico atestante Dr. 	 Joaquim Alves da Costa ********* 	 r- 
cules* 
Local do sepultamento: Cemitério  S.À.Q 4.ãO Ba 	**********  

Foi declarante ..bautittx..klmez..cla....Cw.ta  ********** 
Termo lavrado em..... 	 *************  

2! VIA 

7535.651-1130 
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Observações:  deixou um filho maior,ignora as demais 
declarações* 

Escrevente Juramentado a extraí. 

O referido é verdade e dou fé. 

Rio de Janeiro, ..Z8.. de 	 EPWV? 	de 19..N. 
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Governo indeniza filho de ex-secretária da OAB morta em atentado 

Brasília, 22/07/2003 (MJ) - Luiz Felippe Monteiro Filho, filho da ex-secretária da Ordem dos Advogados do 
Brasil no Rio de Janeiro, Lyda Monteiro da Silva, receberá uma pensão especial e vitalícia da União no 
valor mensal de R$ 500. A lei 10.705, de 21 de julho de 2003, que concede o benefício, foi publicada nesta 
terça-feira (22/07) no Diário Oficial da União. 

Lyda morreu em 27 de agosto de 1980, depois de abrir uma carta-bomba endereçada ao presidente da 
OAB-RJ. Ao conceder a pensão, o governo federal reconhece a motivação política do ato terrorista que 
vitimou a secretária na época do regime militar. De acordo com a lei, a pensão será pessoal a Luiz Felippe 
e não será transmitida a seus herdeiros. 

A carta-bomba da OAB foi um dos fatos mais graves ocorridos durante a transição do regime militar para a 
4,1 	democracia. Vários atentados a bomba marcaram o governo do presidente João Baptista Figueiredo, da 

destruição de bancas de jornais ao caso do Riocentro. 

http://www.mj.gov.br/noticias/2003/julho/RLS220703-oab.htm 	 31/7/2003 



L10705 4f0.6t9,3, Página 1 de 1 

 

  

     

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI N°  10.705, DE 21 DE JULHO DE 2003. 

Concede pensão especial a Luiz Felippe Monteiro 
Dias. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° É concedida pensão especial, mensal e vitalícia, no valor de quinhentos reais, a Luiz Felippe 
Monteiro Dias, filho de Lyda Monteiro da Silva, que faleceu, vítima direta de atentado, ocorrido no dia 27 de 
agosto de 1980, no Estado do Rio de Janeiro, promovido por motivações políticas. 

§ 1° A pensão de que trata este artigo é personalíssima e não se transmite aos herdeiros do 
beneficiário. 

§ 2° As importâncias pagas serão deduzidas de qualquer indenização que a União venha a 
desembolsar em razão do acontecimento. 

§ 3° O valor da pensão será atualizado nos mesmos índices e critérios estabelecidos para os benefícios 
do Regime Geral da Previdência Social. 

Art. 2° A despesa decorrente desta Lei correrá à conta do programa orçamentário "Indenizações e 
Pensões Especiais de Responsabilidade da União". 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 21 de julho de 2003; 182° da Independência e 115° da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
le Márcio Thomaz Bastos 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 22.7.2003 

https://www.presidenciadarepublica.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.705.htm 	31/7/2003 
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A CAS também aprovou substitutivo do senador Juvêncio da Fonseca 	
\)17 

(PMDB-MS) a projeto da Câmara dos Deputados que proíbe em todo o país 
o uso de sistemas de jateamento de areia a seco. O projeto segue para 
exame do Plenário do Senado.  

De acordo com o substitutivo, o sistema deverá ser substituído por outros, 
desde que não causem poluição nem tragam risco à saúde. O jateamento 
de areia a seco é usado, principalmente, na limpeza e preparação de 
cascos de navios e de chapas para montagem e pintura. 

Segundo Juvêncio da Fonseca, o processo de jateamento de areia a seco é 
um dos principais responsável pela incidência da pneumoconiose, doença 
de caráter tipicamente ocupacional que afeta trabalhadores dos setores da 
construção civil, mineração, beneficiamento de minerais e das indústrias 
de transformação (cerâmicas, fundições, vidrarias) e naval, entre outros. 

Quinta Feira -10104/2003 - COMISSÕES 

4—Voltar 

hnp://www.google.com.br/search?q=cache:BMpSISsvMoo.1:www.senado.gov.br/agenc... 31/7/2003 
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18:17 - AVISO 
Encerramento do tE 
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Filho de secretária morta em atentado terá pensão 
especial 

Por unanimidade, a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta 
quinta-feira (10) mensagem presidencial concedendo pensão especial a 
Luiz Felippe Monteiro Dias, filho de Lyda Monteiro da Silva, a secretária 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção do Rio de Janeiro, morta 
em agosto de 1980 ao abrir uma carta-bomba endereçada ao então 
presidente da instituição, Eduardo Seabra Fagundes. O valor da pensão -
mensal e vitalícia - será de R$ 500,00. 

Para o relator da matéria, senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL), o 
benefício é justo e tem amparo legal. Segundo explicou, trata-se de uma 
indenização que o Estado brasileiro reconheceu em virtude de a mãe de 
Felippe ter sido morta por ato de violência criminosa, "cuja significação, 
em termos de desafio às instituições nacionais, nunca foi posta em 
dúvida". A matéria segue agora para votação no Plenário do Senado. 

Tateamento de areia 
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Ministro propõe indenização a vítimas de atentado 

Brasília - DF (MJ) — O ministro da Justiça, José Gregori, encaminhou à Presidência da 
República três projetos de lei para indenizar vitimas de atentados durante o regime militar. 
Gregori propõe a concessão de pensão mensal e vitalícia a Orlando Lovecchio Filho, Luiz 
Felippe Monteiro Dias, Mário Kozel e Terezinha Lana Kozel. A Presidência da República deverá 
encaminhar os projetos para votação no Congresso Nacional. 

Para o ministro, os projetos representam a reparação de seqüelas produzidas durante o 
passado recente do país, embora seja impossível saná-las completamente. Lovecchio Filho, 
com 22 anos à época, teve a perna esquerda amputada pela explosão de uma bomba, em 19 
de março de 1968. Ele passava em frente ao Consulado Americano, em São Paulo. A proposta 
de pensão para Lovecchio é de 532 Ufir. 

Luiz Felipe Monteiro Dias, também com pensão prevista em 532 Ufir, é filho de Lyda Monteiro 
da Silva, morta em atentado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Rio de 
Janeiro, em 27 de agosto de 1980. Lyda Monteiro, que trabalhou como secretária na OAB por 
44 anos, abriu uma carta bomba endereçada ao então presidente da entidade. 

Mário Kozel e Terezinha Lana Kozel deverão receber indenização, no valor de 350 Ufirs, pela 
morte de seu filho, Mário Kozel Filho. Ele morreu durante a explosão de um carro-bomba, na 
portão de entrada do quartel onde estava de sentinela, em 26 de junho de 1968. Os pais não 
receberam pensão porque Kozel Filho não pertencia ao quadro efetivo do Exército, apenas 
cumpria serviço militar. Eles apenas receberam uma pequena ajuda financeira, durante alguns 
meses. 

Se desejar, envie suas opiniões, críticas e sugestões para : acsgmj.gov.br  
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Lyda Monteiro da Silva 

Nasceu em 5 de dezembro de 1920, em Niterói, Rio de Janeiro, filha de Luiz Moi 
e Ludovina Monteiro da Silva. 

Era casada e tinha um filho. Funcionária da Ordem dos Advogados do Brasil, oni 
em 1936, quando tinha apenas 16 anos. Por sua capacidade, chegou a ocupar 
Diretora do Conselho Federal da OAB, no Rio de Janeiro. 

Morta aos 59 anos de idade no Rio de Janeiro, em 27 de agosto de 1980, durant 
Figueiredo na chamada "Operação Cristal", organizada por grupos extremistas d 
explosão de uma carta bomba, às 14:00 horas, na sede da OAB/RJ. A carta era 
ao presidente da entidade, Eduardo Seabra Fagundes, do qual D. Lyda era seer( 

O registro de ocorrência de n° 0853 da 3a D.P. dá sua morte como "ato de sabot 
terrorismo" e informa que, na explosão, saiu ferido outro funcionário, José Ramir 

D. Lyda veio a falecer no caminho para o Hospital Souza Aguiar. Seu óbito de n° 
assinado pelo Dr. Hygino C. Hércules, do IML, tendo como declarante Joaquim 

Foi enterrada no dia seguinte no Cemitério São João Batista (RJ) com grande pa 
movimentos sociais e cobertura da imprensa. 

No mesmo dia 27, mais duas cartas-bomba foram entregues, no Rio de Janeiro -
do vereador Antonio Carlos de Carvalho (PMDB) e na sede do jornal Tribuna da 
Inquéritos, na época, foram abertos e nada foi apurado. 

st401., t;,estimisoi, 
lfrT ixffo.s.s. 	i mo. 

http://www.google.com.brisearch?q=cache:z8RRldy 1 SsgJ:www.torturanuncamais.org.... 31 /7/2003 



• ". 	t 

)11r).1  

[o estado de exceção] 
	

ATO. ba 3,P,11/ 
3 

Página 1 de 8 

Esta é a versão em cache de http://www.oab.org.br/hist_oabiestado_excecao.htm  no G o o g I e. 
O cache do G o o g l e é o instantâneo que tiramos da página quando pesquisamos na Web. 
A página pode ter mudado desde a última vez. Clique aqui para ver a página atual sem destaques. 
Para criar um link para esta página ou armazenar referência a ela, use: http://www.google.com/search?  
g=cache:Jw1Gf3zBlpEJ:www.oab.org.br/hist_oalg/estado_excecao.htm+%22Lyda+Monteiro%22&hl=pt-BR,Sie=UTF-8 

O Google não é associado aos autores desta página nem é responsável por seu conteúdo. 

Os seguintes termos de pesquisa foram destacados: lyda monteiro 

Estado de exceção 

O golpe de 1964 

ee  Jânio Quadros foi o primeiro presidente 
da República a tomar posse em Brasília, 

igikallk 
',, . 	encarnando as esperanças de um futuro 

promissor. Todavia, sua inabilidade 
política - revelada ao adotar medidas 

descabidas como a proibição do uso de biquíni e 
das brigas de galo - e sua incerta simpatia pelo 
regime socialista cubano, instaurado após a 
Revolução de 1959, fez com que seu governo 
sofresse com a baixa popularidade e o frágil apoio 
partidário, levando-o a renunciar a 25 de agosto de 
1961, ato considerado por muitos como um golpe 
fracassado. 

A renúncia inesperada do presidente da Re•ública 
deflagrou uma crise político-militar e 
mobilizou o Conselho Federal da OAB que, 
reunido em sessão a 29 de agosto de 
1961, aprovou, por unanimidade, moção 
proposta pelo presidente nacional da 
Ordem, Prado Kelly. 

A 	sucessão 	presidencial 	foi 
bastante tumultuada, devido a 
declarada tendência esquerdista do 
sucessor legal de Jânio, o Vice 
presidente João Goulart, que 

estava em visita à China comunista no momento da 
renúncia. 

O conflito formado entre os legalistas - que 
desejavam empossar Jango - e os que tentavam 
vetar seu retorno ao Brasil, por razões de 
segurança nacional, obrigou o Congresso a procurar 

A anistia 

Um dos motivos principais para a 
contra a ditadura foi a longa v 
(revogado somente a 10  de janeir 
contrastava com as promessas go 
sentido da abertura política. A 
Curitiba, aprovada na VII Confei 
dos Advogados, tinha semell-
declaração de mesmo nome aprc 
pois manifestava o repúdio dos 
estado de exceção ainda vigente 
documento clamava, ainda, pela 
atos institucionais e pela anistia 
irrestrita. Durante a Conferêncií 
Raymundo Faoro, através do Se 
Petrônio Portela e do representan 
Presidente da República, Ministro I 
Mayer, recebeu comunicação do G( 
Ernesto Geisel, de que seria decret 
anistia, por que se empenhava a C 
dos Advogados do Brasil. 

O Conselho Federal, em junho de 
pronunciaria sobre o projeto de 
enviado ao Congresso Nacional, 
Conselheiro Sepúlveda Pertence. 
concluíra que a proposta era 
Governo como um mero ir 
acrescentando que, enquanto sub 
Segurança Nacional e a "c 
informação" na administração púb 
espaço para a plenitude do regim( 
Lei da Anistia somente foi aprov 
Figueiredo, em agosto de 1979, ap 
da sociedade civil. 
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Após o plebiscito e o retorno do sistema 
presidencialista, o crescimento do apoio popular a 
Jango desagradou profundamente os militares. 
Aliando-se à "esquerda positiva" e tendo como uma 
das metas de governo as reformas de base -
instituídas por decreto com a finalidade de 
contornar oposições no Congresso -, João Goulart 
incentivou grandes mobilizações de massa, sendo 
'Meu -.1gjrrnnum dos organizadores do comício 

da Central, realizado na Estacão 
Central do Brasil, Rio de Janeiro, a 
13 de março de 1964. 

Em represália ao comício, os setores 
conservadores, sob a liderança da ala ortodoxa da 
Igreja Católica, organizaram a Marcha da Família 
com Deus pela Liberdade, que reuniu mais de 500 
mil pessoas nas ruas de São Paulo, 
a 19 do mês de março. No dia 
seguinte, os membros do Conselho 
Federal da OAB foram convocados, 
extraordinariamente, 	para 
debaterem o que se entendia ser um momento de 
grave ameaça à ordem jurídica, aprovando moção 
que proclamava a necessidade de se preservar e 
garantir o livre funcionamento dos poderes 
constituídos da República. 

e 

[o estado de exceção] 
	 /11J, 60,3,i9

0U/ 
i3  Página 2 de 8 \

çqp  

uma alternativa para abrandar os ânimos: a adoção 
do parlamentarismo. O regime parlamentarista -
instaurado a 7 de setembro de 1961, visando 
limitar a autoridade de Jango - desvirtuou-se de 
sua função clássica de flexibilização política, sendo 
utilizado pelo setores conservadores como um 
instrumento de controle das ações presidenciais. 

Ao transmitir a presidência da Ordem para Povina 
Cavalcanti, em 11 de agosto de 1962, 
Prado Kelly proferiu discurso no qual 
enfatizava a delicada situação política do 
País, condenando a instauração, à revelia 
do povo, do regime parlamentarista. O 
regime caiu no dia 21 de janeiro de 1963, após ser 
derrotado nas urnas, através de um plebiscito 

• 
nacional, por cerca de 80% do eleitorado. 
Posteriormente, o presidente obteve do Conselho a 
permissão para convocar sessões extraordinárias 
circunstanciais, com a finalidade de discutir a 
evolução da crise política nacional. A OAB temia a 
perda das garantias constitucionais, caso houvesse 
uma infiltração comunista no País. 

Na década de 1960, a Guerra Fria atingiu seu ápice, 
espalhando o temor pelo rápido avanço do "perigo 
vermelho". A vigência do regime socialista em Cuba 
e na China, influenciou a eclosão de uma série de 
golpes de estado, organizados pela extrema direita, 

[voltar] 

Os resquícios do autoritarismo 

O início dos anos 1980 foi 
mobilização popular em defesa 
direito, das eleições diretas dos 
políticos e da convocação 
Constituinte. Reivindicava-se o dii 
participação política, por meio da 
representante que respeitasse 
maioria e de uma Constituição qi. 
direitos sociais e individuais, 
segurança e a justiça. A nova Con 
substituir a então vigente, elabo 
governo Castelo Branco, em 1967. 

Juntamente com outras entidades 
da sociedade civil, como a Associ 
Brasileira de Imprensa - ABI 
Conferência Nacional dos Bispos 
Brasil - CNBB, a OAB lutava 
combater a repressão poli 
instaurar a ordem democrática 
assegurar a defesa dos dirá 
humanos. A gestão de Eduardo S 
foi marcada pela continuidade da pi 
dos Advogados do Brasil nos trabal 
de Defesa dos Direitos da Pesso 
voltava a funcionar. Exigindo 
denúncias dos abusos contra 
individuais, o presidente da Orde 
destacada por censurar a inoperân 
e lutar contra o sigilo que regia as 
Conselho de Defesa dos Direitos da 
- CDDPH. Para a Ordem afluíram ir 
e reivindicações de pessoas 
desrespeito aos direitos humanos, 
de reabertura do processo do desz 
deputado Rubens Paiva, a investi 

ger..„.  A, ossadas 	de 	pr 

fr 
.rt 	encontradas em Ric 

acompanhamento c 
localização da casa r

4";""..4  ou "casa da moi 
conhecida -, utilizada como local 
órgãos de segurança. 

A OAB empenhou-se também em 
Lei de Segurança Nacional e, de f 
definiu aquele instrumento corr 
natureza totalitária, excrescente 
num regime que se pretendia lit 
defendendo que os crimes contra 
Estado deveriam voltar ao Código 
objeto de reforma), para evitar as i 

„4414iiii  
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em grande parte da América Latina. No Brasil, a 
instalação do golpe de 1964 e a tomada do poder 
pelos militares contaram com o apoio da maioria da 
população brasileira que antevia, nas medidas 
reformistas de Jango, o primeiro passo para um 
golpe comunista. 

Para o Conselho Federal da OAB, a ação das Forças 
Armadas foi vista como uma medida emergencial 
para evitar o desmantelamento do estado 
democrático. Dessa forma, a Ordem recebeu com 
satisfação a notícia do golpe, ratificando as 
declarações do presidente Povina Cavalcanti, que 
louvaram a derrocada das forças subversivas. 
Povina parabenizou a atuação do Conselho, 
considerando-a lúcida e patriótica ao alertar, 

• 
durante a reunião realizada a 20 de março, os 
poderes constituídos da República para a defesa da 
ordem jurídica e da Constituição. 

Em maio de 1964, Povina Cavalcanti ainda 
participou da comissão designada pelo presidente 
Castelo Branco para verificar a integridade física 
dos nove membros da Missão Comercial da 
República Popular da China, que visitavam o Brasil 
a convite de João Goulart e foram presos no quartel 
da Polícia do Exército. No dia 22 de dezembro, os 
chineses foram julgados pelo Tribunal Militar e 
condenados a 10 anos de prisão por conspiração 
contra a segurança nacional. Sobral Pinto, 

encarregado da defesa dos 
chineses, conseguiu a expulsão dos 
estrangeiros, única vitória possível 
em um estado de exceção. 

A ditadura militar 

Passados os primeiros meses do golpe, o Conselho 
Federal começou a vislumbrar a 	 r 
verdadeira face do novo regime,. 
registrando o crescimento do 
autoritarismo e das arbitrariedades 
cometidas pelos militares, que não 
manifestavam o desejo de abandonar o poder e 
convocar novas eleições, como era esperado. O 
primeiro passo dado pela OAB para contrapor-se ao 
regime ocorreu na sessão de junho de 1964, 
quando a Ordem decidiu que os advogados com os 
direitos políticos suspensos pelo governo não 
estavam impedidos de exercer a profissão. O 
segundo passo foi concretizado na sessão 
extraordinária de 15 de outubro, quando os 
Conselheiros protestaram contra os atentados e 
perseguições praticadas em prejuízo de advogados. 

[voltar] 
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terrorismo penal. A Emenda Const 
aprovada pelo Congresso em outub 
entre outras medidas revogas 
restabelecia o habeas corpus), já 1 
dos Advogados um embuste, 
disfarçada do AI-5, pois ao mesmc 
ao Executivo vastos poderes 
"medidas de emergência", "esta( 
"estado de emergência", que podia, 
sem aprovação legislativa por, pi 
dias. A revisão da LSN, em 1978, 
repercussão entre os advog, 
consideraram uma fraude. A Lei n 
de dezembro de 1978, foi prorrog 
até ser totalmente revogada, em 1' 
ainda vigente Lei de Segurança Nal 
de 14 de dezembro de 1983). 

Bastante visada pelos militares 
segurança contrários à abe 
principalmente por reivindicar a 
uma Assembléia nacional Cc 
defendesse o País do autoritarismc 
o pleno estado democrático 
consolidando a verdadeira abertu 
insubsistente com a vigência de lei 
OAB foi alvo de um dos muitos ate 
que ocorreram no período. 

[voltar] 

O episódio Lyda Monteiro 

Às 13h40 do dia 27 de agost 
funcionária Lyda Monteiro da SN 
quarenta anos de serviços prestadc 
OAB, foi fatalmente vitimada por 
atentado a bomba, desconhecendo 
o autor do ato terrorista. O atenta 
executado na forma de um envelt 
que chegara como correspondêr 
destinada ao presidente do Conse 
Federal, Eduardo Seabra Fagund 
ocorreu quando a Seccional de 
presidente nacional da Ordem, r 
delegado do Conselho de Defesa 
Pessoa Humana, insistiam na i 
agentes e ex-agentes dos serviçc 
suspeitos do atentado sofrido pel 
Dallari - seqüestrado e agredido er 
1980, em São Paulo - que terminou 

Cerca de 6 mil pessoas 
enterro da funcionária 
realizado em tom 
despeito da posição da 

whe 
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Em outubro de 1967, o Conselho discutiu os 
acontecimentos que culminaram com a 
prisão do ex-presidente da Seção do 
Paraná, José Rodrigues Vieira Neto, 
vítima de represálias, durante o 
exercício da profissão, por parte de 
autoridade militar. A Ordem enviou 
ofício aos ministros do Exército e da 
Justiça, ao Procurador Geral da Justiça Militar, aos 
Tribunais Superiores e ao Supremo Tribunal 
Federal, ao Congresso Nacional e ao presidente da 
República, num gesto de desagravo e de apelo para 
que fossem resguardados a liberdade profissional 
da classe e o respeito ao Estatuto dos Advogados. 

[o estado de exceção] 
	

Ar0601 3,2.2y63 	Página 4 de 8 

Na reunião, o Conselho condenou, por 
unanimidade, os agravos sofridos pelo presidente 
da seccional de Goiás, Re -nulo Gonçalves, por 
requerer o cumprimento do habeas corpus 
concedido ao advogado José Zacarioti, preso 
arbitrariamente. 

Preocupado com a desestruturação da 
ordem jurídica, burlada pela decretação 
dos Atos Institucionais nos 1 e 2, o 
Conselho Federal da OAB apresentou 
sugestões à Constituição de 1967 e 
exigiu a manutenção do fundamento de 
legitimidade do conceito de segurança 
nacional. O Conselheiro Letácio Jansen 

expressou sua convicção quanto à inutilidade das 
sugestões em face da rigidez do regime vigente, 
que aprovou Lei de Segurança Nacional de forte 

4111 

	

	apelo autoritário (Decreto-Lei n.o 314, de 13 de 
março de 1967). O governo, entretanto, chegou a 
solicitar auxílio da Ordem por meio de expediente 
do ministro da Justiça, convidando o presidente da 
OAB para integrar a comissão destinada a 
regulamentar a Lei Complementar referente à 
Justiça Federal, em junho de 1967. 

As manifestações do Conselho Federal contra as 
violências e arbitrariedades praticadas pelas 
autoridades militares intensificaram-se no ano de 
1968. Na sessão de 25 de junho, o Conselho enviou 
mensagem ao presidente da República e ao 
ministro da Justiça, expondo a gravidade dos 
acontecimentos ocorridos no Rio de Janeiro, quando 
a polícia investiu contra estudantes na "Passeata 
dos Cem Mil", realizada dias após o assassinato, a 
tiros, do estudante secundarista Edson Luís, na 
invasão arbitrária do restaurante estudantil 
"Calabouço". O Conselho, então, empenhou-se de 
forma decisiva pela instalação, em outubro de 
1968, do Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana (CDDPH), aprovado pelo Senado 
em 1962. 

desejava 	o 	cortejo 	transfc 
manifestação política. Partindo da 
direção ao cemitério São Joã 
Botafogo, no Rio de Janeiro, a cam 
marcada por faixas de muitas cor 
foi acompanhada pelo 5.0  Bata 
Militar e durou três horas e 
reportagem da Revista istoÉ, de 3 
1980, houve quem se lembrasse d 
de 1968 e de episódios como 
estudante Édson Luís - que antece 
mais negro da história da Repi 
percurso foi cumprido ao som do 
das palavras de ordem 'O povo indi 
atentado' ou 'Chega de omissão, e)ç 
(...) Das janelas dos ed 
manifestações de solidariedade. M 
aplaudiam e alguns acenavam com 

Sua morte brutal e trágica marcou 
a Ordem dos Advogados do Brasil ( 
instante. O Conselho Federa 
empenhou-se em ver o casc 
apurado, mas não teve êxito. NE 
primeira sessão, logo após c 
atentado, quando a exaltação er 
predominante; no ano de 1994. 
quando tentou em vão desarquivé-
hoje, o nome Lyda Monteiro d. 
como um estigma da impunidade 
os contrários à abertura do regim 
inoperância e a desatenção do gov€ 

Ronald Watters, acusado como r 
atentado à sede da OAB, em entre 
ao Jornal do Brasil, de 23 de maio ( 
que houve, à época, toda uma 
afastar qualquer suspeita sobre a 
militares no ato terrorista. O 
acionado a Polícia Federal na mo 
operação usando Watters no 
expiatório em troca de dinheiro 
tranqüila para o exterior. 

No mesmo dia do atentado, atrav. 
n.o 120/80, o presidente Seabra F 
Comissão de Direitos Humanos 
Federal da OAB e apresentou os 1 
para sua composição: Barbosa L 
Dalmo de Abreu Dallari, Evandr( 
Heráclito da Fontoura Sob! 
Bernardo Cabral, José Cavalcai 
Danir Siqueira do Nascimento, 
Sepúlveda Pertence, José Rib( 
Filho, Miguel Seabra Fagunde 
Raul de Sousa Silveira, Raymund( 
Nunes Leal. 
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Meses depois, o campus da Universidade de Brasília 
foi invadido por tropas militares e o jornalista e 
deputado Márcio Moreira Alves, pronunciou na 
Câmara dos deputados discurso em protesto contra 
a invasão. As palavras do deputado foram 
consideradas ofensivas às Forças Armadas e o 
governo decidiu puni-1o. Para processar o 
parlamentar, entretanto, era preciso obter licença 
da Câmara, que foi negada pela diferença de 216 a 
141 votos, em 12 de dezembro de 1968. Reunidos 
em Recife, na III Conferência Nacional dos 
Advogados, os membros da Ordem aplaudiram a 
decisão da Câmara. A sessão de encerramento da 
Conferência coincidiu com o dia da represália do 
governo, que editou o Ato Institucional n.o 5. 

[voltar] 

O acirramento do regime 

Durante a reunião que decidiu o AI-5, o único a 
votar contra a instituição do ato foi o vice-
presidente da República, o civil Pedro 
Aleixo, ex-Conselheiro da OAB, por 
acreditar que a decretação do estado de, 
sítio seria suficiente para controlar uma 
possível onda de contestações ao regime. 
O grave abalo às liberdades fundamentais, 
processado pela edição do Ato Institucional n° 5, 
que entre outras arbitrariedades suspendeu a 
eficácia do habeas corpus, mobilizou fortes 
protestos por parte do Conselho Federal da OAB. A 
Ordem não cessou de envidar esforços para o 
restabelecimento do pleno estado de direito, sem, 
entretanto, apoiar quaisquer atos antiditatoriais que 
fossem contrários aos preceitos éticos que regiam a 
entidade. Dessa forma, a OAB prestou 
solidariedade ao embaixador dos Estados Unidos, 

Charles Burke El brick, seqüestrado 
pelos grupos armados de oposição ao 
regime (ALN e MR-8), em 15 de agosto 
de 1969, quatro dias após a Junta 
Militar assumir o poder. 

A partir da decretação do AI-5, a OAB, que já vinha 
se manifestando contra o endurecimento do regime 
ditatorial, 	erigiu-se 	como 	porta-voz 	do 
restabelecimento da ordem jurídica. Embora nem 
sempre atendida, diversas foram as vezes em que 
a entidade interveio, exigindo apuração de 
responsabilidade e denunciando os atentados à 
dignidade da pessoa humana, tanto em relação a 
prisões políticas, de advogados ou não, quanto a 
atos arbitrários promovidos pela censura ou outros 
mecanismos de coerção instituídos. Entre 1968 e 
1970, as principais medidas adotadas contra o  

O cartunista Henrique de Souza 
caracterizou bem o momento por 
Brasil no início da década de 
augúrios da abertura e as forç 
geravam as mais contraditórias 
desconsolo e de esperança, de ativ 
onde entidades como a OAB, po 
membros, protegidos ou "márti 
como espectros e fomentadores d. 
carta, Mãe, teve grande repercussÉ.  

[voltar] 

Homenagem ao Prêmio Nobel d 

Em sessão especial conji. 
Federal e da Comissi 
Humanos para homené 
Nobel da Paz Adolfo Per 
18 de fevereiro de 198 
Eduardo Seabra Fag 
relato da problemátic, 

humanos, ressaltando que a OAB 
ao arbítrio, à violência e às iniqüid 
Falou que a entidade jamais co 
advogados que se desviavam do 
ético e exigia, portanto, condul 
outros órgãos que pretendiam apoi 
seus quadros, responsáveis por at 
Por fim, ressaltou que a reuni 
reconhecimento ao trabalho do hc 
favor dos direitos humanos. Adolf 
participar do pensamento do pr( 
Fagundes, como do respeito à 
Afirmou que os advogados devo 
sendo os defensores dos injustiçE 
leis que não eram justas, embora 
Destacou a falta de respeito aos d 
na América Latina e em outros Paí 
que a Justiça não devia ser cega, s 
mas sim deveria ver e bem; ouvir 
com clareza contra os que pratic, 
asseverando que "nada se pode co 
verdade não salta à luz", o que 
detenção pela Polícia Federal, para 

O presidente Seabra Fagundes en 
Esquivei um expediente do Comi 
Anistia e recordou a integração dé 
no Conselho de Defesa dos Direit 
Pessoa Humana - CDDPH, desta 
que dele também fazia par 
presidente da Associação Brasilei 
Imprensa - ABI, Barbosa Lima Sobr 

[voltar] 
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- Protestos, por ofício, ao ministro da Justiça ou 
registrados em ata, contra a prisão de diversos 
advogados brasileiros, destacando-se: Sobral 
Pinto, George Tavares, Heleno Fragoso (vice-
presidente da Seção da Guanabara), 
Augusto Sussekind de Moraes Rego 
(representante da Seção do Paraná), 
Albertino de Souza Oliva, Mário Edson 
de Barros, João Pereira da Silva, Levy 
Raw de Moura e Ruy César do Espírito 
Santo, entre outros, que trabalharam 
como defensores de presos políticos e de outros 
advogados, no exercício da profissão, ou foram 
simplesmente acusados de subversão. 

da OAB, 

0.11\ 

[o estado de exceção] 

regime foram: 

41111t 
- Elaboração de parecer sobre a violação da 
Declaração dos Direitos da Pessoa Humana e sobre 
a inconstitucionalidade da Portaria n° 11-B, 
baixada pelo ministro da Justiça, que tornou 
obrigatória a censura prévia da Polícia Federal na 
divulgação de livros e periódicos no território 
nacional, de acordo com o Decreto-lei n.o 1.077, de 
1970. 

r'-
- Pronunciamento contra a edição do 
Ato Institucional no 14, a 10 de 

' 	setembro de 1969, que instituiu a pena 
1 t  -..0 de 	morte, 	provocando 	veemente 

#- -- ' protesto do ex- presidente da OAB, 
- 	Samuel Duarte. 

Em sessão de julho de 1970, o presidente 
Laudo de Almeida Camargo, comunicou os 
resultados de sua entrevista com o 

11110 	presidente 	da 	República, 	Emílio 
Garrastazu Médici, a fim de convidá-lo 
para presidir a sessão de instalação da IV 
Conferência Nacional da OAB, cujo tema central 
era a contribuição do advogado ao desenvolvimento 
nacional. Na entrevista, o presidente realçou a 
colaboração que os advogados sempre deram e 
poderiam continuar dando ao aprimoramento da 
ordem jurídica, como sustentação necessária ao 
desenvolvimento nacional. A OAB, todavia, tinha 
consciência de que o regime não tencionava 
abandonar sua face mais autoritária. Foi pensando 
nisto, que o Conselho Federal, na figura do recém 

pir1:. empossado presidente José Cavalcanti 
w- Neves, tentou novo diálogo com o 

e-   governo, enviando dois ofícios ao 

ia presidente Médici, em abril de 1971. Os 
ofícios reivindicavam: o cessamento das 

violências praticadas contra advogados no exercício 
da profissão; a necessidade de restabelecimento da 
garantia legal do habeas corpus; a normalização do 
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A atuação da extrema-direita 

A abertura política, ainda lenta, 
novo atentado terrorista. Em 
multiplicavam-se ligações anônimo 
e falsos alarmes de bomba, qu 
evacuação de prédios inteiros. 
Figueiredo condenou o terror, 
facínoras os que matavam inocento 
culpa tinham nas decisões do govE 
áspero recado, vergastou: "Se cit. 
culpados, peço que desviem suas 
sobre a minha pessoa." 

No Rio deJaneiro, em 30 de abri 
bomba que deveria ser detonada d 
no Riocentro explodiu dentro do 

r
militares que a tra 
presidente da OAB, B 
presidiu reunião no Cor 
- juntamente com o 

ei Associação Brasileira de 
Barbosa Lima Sobrinl 
os líderes dos par 

emprestarem apoio ao presidente 
com o objetivo exclusivo de elimil 
que inquietava a Nação e 
destinadas à apuração dos fat 
explosão que ocasionou a morte 
ferimentos graves em um oficial dc 
exército. Durante a reunião fo 
apresentada uma manifestação dE 
Conferência Nacional dos Bispos dc 
Brasil - CNBB com o mesmc 
propósito. 

Em 1982, a Comissão de Direito 
Ordem dos Advogados do Brasil -
Janeiro, compilou uma lista de 
desaparecidos" políticos sob o go,  
período 1964-1981. A estimativa f 
Internacional, no período 1964-: 
325, um total muito próxirr 
empreendido pela OAB. Os parente 
mortas e desaparecidas na Guerril 
após procurarem o apoio de dive 
democráticas que se mostraram i 
pressionar as autoridades, solicita 
OAB a fim de obter informações d 
o destino desses ativistas 
documento entregue ao presic 
Bernardo Cabral, os familiares ri 
travada entre as tropas do 
guerrilheiros, denunciando que 
respeitaram as Convenções de ( 
Declaração Universal dos Direito 
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O Governo Geisel (1974-1979) foi marcado pela 
combinação de medidas liberalizantes e 
repressivas, o que provocou a reação da linha-dura 
das Forças Armadas, que organizou ações 
autoritárias para reafirmar seu poderio. Os 
desaparecimentos de presos políticos mortos pela 
repressão foram muito comuns na época. Um caso 
que provocou grande indignação, repercutindo 
sobretudo na classe média e na Igreja, foi a morte 
do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 1975. 
Herzog morreu nas dependências do DOI-
CODI em São Paulo, preso sob a 
acusação de ter ligações suspeitas com o 

[o estado de exceção] 
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funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana - CDDPH; a revogação da pena 
de morte; o restabelecimento das garantias do 
Poder Judiciário e a observância de norma que 
impunha a comunicação de qualquer prisão ao 
Poder Judiciário. 

O apelo da Ordem pelo retorno à legalidade foi em 
vão, e os "anos de chumbo" se prolongavam. O 
projeto Rui Santos, que alterava a organização e o 
funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana, cerceando sua atuação, 
converteu-se na Lei n.o 5.763, de 15 de dezembro 
de 1971, para agravo do Conselho. 

O presidente da OAB, José Cavalcanti Neves, 
totalmente contrário às alterações, manifestou seu 

• repúdio em ata e nota oficial sem, entretanto, 
aconselhar ou promover a desobediência à lei, 
reiterando que continuaria como membro da 
CDDPH. Em 1973, o Conselho decidiu que o 
presidente da Ordem era membro nato da CDDPH 
por força de lei, cabendo a ele julgar da 
conveniência de comparecer às sessões e adotar a 
conduta mais compatível com o exercício de suas 
funções. 

Durante o 6.0  Encontro da Diretoria do Conselho 
Federal com os presidentes dos Conselhos 
Seccionais, realizado em Curitiba, de 31 de maio a 
1.0  de junho de 1972, a OAB fez pronunciamento 
histórico contra o Estado de exceção. A 
Declaração de Curitiba, assinada ao final do 
encontro, defendeu os princípios do estado 
democrático de direito e das garantias 
fundamentais como elementos essenciais para o 

• 
progresso socioeconômico. O documento foi "a 
resposta oficial da Ordem às teses defendidas pelo 
governo Médici, na tentativa de justificar com 
índices bem administrados do 'milagre brasileiro' a 
brutal violência da repressão política imposta ao 
País", segundo afirma Fernando Coelho em sua 
obra A OAB e o Regime Militar.  

tocante ao tratamento di! 
prisioneiros. 

[voltar] 

Expulsão de estrangeiros 

Com os adjetivos "ilegal, 
inconstitucional", a OAB, por urr 
ilustres porta-vozes, o Conselheir 
expressou sua repulsa à tentativa 
governo de expulsar do País 
presidente da União Nacional 
Estudantes - UNE, Francisco Ja 
Alfaya. O Conselho Federal da Orc 
dos Advogados do Brasil tornc 
preocupação, ressaltando que a coz 
estudante feria o preceito constitua 
pela via do habeas corpus. E res 
uma comissão que, em caráte 
examinasse a situação do estrang 
Constituição Federal e do 
Estrangeiros, tendo em vista que e 
ao alienígena aqui residente a at 
partidária, tendo sido remetidas có 
final dos trabalhos aos Ministérios 
Trabalho e da Educação. 

O próprio Estatuto do Estrangeir 
Projeto de Lei n.o 9/80, originári, 
Presidencial n.o 64/80, foi objetc 
críticas dos setores mais express 
pública, destacando-se a OAB, 
Brasileira de Imprensa - ABI e, p 
Conferência Nacional dos Bispos d4 
porque grande parte dos pi 
estrangeiros estava na mira das 
incentivar protestos populares, em 
lavradores que resistiam aos d 
invadidas nas regiões Centro-C 
Nordeste do Brasil. Os sacerc 
Aristides Camio e François Gouric 
incitar invasões de terra no sul 
condenados e passaram 2 anos 
prisão. 

O novo projeto que definia o 
estrangeiro viria de encontro 
processo de abertura democráticí 
inconstitucionalidades e exorbitand 
próprio decreto objeto de exame, 
regime militar em 1969 (Decreto-L 
implantou. A oposição conseguiu pr 
do projeto, promulgado pelo goveri 
1980, por decurso de prazo. Em c 
italiano Vito Miracapillo, que vin 
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Partido Comunista Brasileiro - PCB. A versão oficial 
do ocorrido fora suicídio por enforcamento. A OAB 
colocou-se à disposição da esposa do jornalista 
para responsabilizar o Estado por sua morte. Meses 
depois, a morte do operário metalúrgico Manuel Fiel 
Filho, em circunstâncias semelhantes, fez aumentar 
a reação da opinião pública pela liberalização. 

A gestão de Raymundo Faoro 
(1977-1979) na presidência da OAB 
teve início com o impacto 
autoritário do "Pacote de Abril", 
instituído pelo governo em 1977. O 
general Ernesto Geisel, que havia 

iniciado o processo de abertura política logo após 
assumir o poder, recuou perante o crescimento das 
oposições no Congresso, aprovando uma série de 
medidas arbitrárias. O pacote determinou o recesso 
do Parlamento, baixou decretos-lei e emendou a 
Constituição, criando a figura do "senador biônico". 
A OAB, então, passou a ser uma das principais 
instituições da sociedade civil (ao lado, 
principalmente, da Associação Brasileira de 
Imprensa - ABI e da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil - CNBB) comprometidas com o 
processo de abertura, fomentado pelo que se 
convencionou denominar "Missão Portela". A 
atuação do senador Petrônio Portela na 
reivindicação pela anistia ampla, geral e irrestrita 
dos presos políticos teve o apoio e a interlocução 
diretos do presidente Raymundo Faoro, que 
direcionou todo o seu mandato para o combate ao 
arbítrio. Faoro enfocou, principalmente, a 
revogação da Lei de Segurança Nacional, bem 
como a restauração do habeas corpus, das 
garantias plenas da magistratura, do respeito aos 
direitos humanos e da convocação de uma 
Assembléia nacional Constituinte, precedida da 
abolição do AI-5. 

[voltar] 

autoridades de Permanbuco, foi 
ações "contrárias ao interesse n2 
ativista na questão dos direitos hu 
a agressão do governo, que en 
mudança radical na tradicional 
política nacional de hospitalidade 2 
e enviou ao ministro do Supremo 
telegrama endossando os terr 
corpus requerido pelo advogado 
prol da liberdade de consciência e 
segundo a sua convicção religiosa. 

[voltar] 
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Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos 	u M PAIS DE TODOS 

GOVERNO FEDERAL 

COMISSÃO ESPECIAL - Instituída pela Lei 9.140/95 

(Mortos e Desaparecidos Políticos) 

Secretaria Executiva da Comissão Especial 

CERTIDÃO 

Certifico que o presidente da Comissão ordenou que fosse 
anexado o documento anexo ao processo tombado sob o n.° 
101/2003 à ocasião da reunião ocorrida em 11.12.2003, a fim 
de que fossem realizadas a diligência abaixo detalhada: 

• cópias todas e quaisquer informações sobre a morte de 
Lyda Monteiro da Silva, principalmente de inquéritos, 
laudos de exame de local de morte e documentos relativos 
ao Instituto Médico Legal (laudos e fotografias) junto à 
Secretaria 

Era o que havia a certificar. 

Brasília, 17 de dezembro de 2003 

Secretaria Executiva 



Francisco 
Comissão Especi 

Se 
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etari 

cê .o Pereira 
uída pela Lei 9.140/95 
Executiva 
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Ministério 
da Justiça UM PAIS DE TODOS 

GOVERNA ~ 

COMISSÃO ESPECIAL - Instituída pela Lei 9.140/95 
(Mortos e Desaparecidos Políticos) 

Secretaria Executiva da Comissão Especial 

OFÍCIO n2  032 /2003 - CDP/GAB 

Brasília, 16 de dezembro de 2003. 

Senhor Presidente, 

De ordem do Presidente da Comissão Especial 
instituída pela Lei n.°  9.140/95 - Dr. LUIS FRANCISCO CARVALHO 
FILHO - venho, com base no artigo 9°  do citado diploma legal, 
solicitar os valorosos préstimos de Vossa Excelência no 
sentido de remeter a este Colegiado, com a maior brevidade 
possível, cópia de todas e quaisquer informações porventura 
existentes nos arquivos dessa Instituição sobre o evento que 
culminou com morte de LYDA MONTEIRO DA SILVA, secretária 
dessa Casa, falecida em 27.08.1980, ao abrir uma carta-bomba 
endereçada ao seu então presidente, Eduardo Seabra Fagundes. 

Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente a 
atenção que vier a ser dispensada ao assunto em apreço. 

Respeitosa ent 

Excelentíssimo Senhor 
Dr. Octavio Augusto Brandão Gomes 
D.D. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 
Rio de Janeiro 
Av. Marechal Câmara n° 1.500 - Bairro Castelo 
20.020-080 - RIO DE JANEIRO - RJ 
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Rulerlea 

Ordem dos Advogados do Brasil 
Seção do Estado do Rio de Janeiro 

Centro de Documentação e Pesquisa 

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2003. 

Ilmo. Sr. 
Dr. Francisco Helder Macedo Pereira 
Secretaria Executiva da Comissão Especial — 
Instituída pela Lei 9.140/95 

Prezado Senhor, 

Temos o prazer em cumprimentar V.Sa. e, atendendo ao 
oficio de n.° 032/2003 — CDP/GAB, datado de 16.12.2003, encaminhamos 
o Dossiê Lyda Monteiro, elaborado por este Centro. 

Ao seu dispor para quaisquer informações 
suplementares, 

L D CAR AO IXAO 
Chefe em Substituição do Centro de 

Documentação e Pesquisa 

Carta. n.° 025/03/CDP 
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Ordem dos Advogados do Brasil — Seção do Estado do Rio de Janeiro 
Centro de Documentação e Pesquisa 

DOSSIÊ 
LYDA MONTEIRO 

Rio de Janeiro 
2003 
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Pequena BIOGRAFIA de Da. LYDA MONTEIRO DA SILVA  

Nascida em : 05/12/1920, em Niterõl, Estado do Rio de Janeiro. 
Filha de 

	

	: Luiz Monteiro da Silva e de Ludovina Monteiro da Silva, ambos 
jí falecidos. 

Irmã de 

	

	: Mario Monteiro da Silva, que, na qualidade de 19 Chefe da Se- 
cretaria da OAB-Seção do antigo Distrito Federal,posterior- 

	

mente Seção da Guanabara. atual Seção do Estado do Rio 	,;e 
Janeiro, supervisionou, na criação da OAB, a Secretaria do 
Conselho Federal. Falecido no exercido das funções, em 04/ 
/09/1939, quando cursava o 59 ano de Direito. 

Companheira:. Por 23 anos, de Dr. Mário Dias, do Ministério Público do Esta 
do do Rio de Janeiro, falecido em 06/06/1965, em decorrin= 
cia de acidente de transito, e quando o filho do casal con-
tava apenas 9 anos de idade. 

Mãe de 	: Luizifelipoe Monteiro Dias, advogado, nascido em 01/06/1956. 
Tia de 	: Isis Monteiro Bittencourt, admitida na OAB-Conselho Federal em 

1952, atualmente exercendo funções de Agente Administrativa 
Falecida em: 27/08/1980. vitima de ato terrorista, no próprio local de tra 

balho, na sede da oAB-Conselho Federal, quando no exerccío ,  
do cargo de Diretora da Secretaria, e jã contando 43 	anos 
de dedicados serviços ã Entidade, completados em 10/08/1980. 

VIDA FUNCIONAL: 

10/agosto/1937 - Admitida como primeira funcionaria da OAB-Conselho Fede 
ral, no cargo de DatilOgrafo, com a idade de 17 anos in-
completos (completa-los-ia 4 meses após, em 05 /12/1937):-
Inicialmente seus serviços foram supervisionados pelo en-
tão Chefe da Secretaria da OAB-Seção do antigo Distrito Fe 
deral, Sr. Mario Monteiro da Silva, seu irmão, o qual, in 

	

felizmente, jã era portador da insidiosa moléstia que 	o 
vitimaria, afinal, em 04/09/1939, contando 25 anos de ida 
de 

Setembro /1939 - Na qualidade de Auxiliar de Secretaria, passou a ter seus 
serviços supervisionados pela nova Chefe da Secretaria da 
Seção do antigo Distrito Federal, Sr.a: Elydia Fernandes -
que substituíra o Sr. Mario Monteiro da Silva, naquela Se 
cional, ap"cis o falecimento deste. 

	 /1944 - Promovida, a Chefe de Secretaria da OAB- Conselho Federal, 

	

quando, com a aposentadoria da Sra. Elydia Fernandes, 	a 

Chefia da Secretaria da Secional do antigo Distrito Fede-
ral deixou de supervisionar os serviços da Secretaria da 
OAB-Conselho Federal , 

27/agosto/1980 	Faleceu em pleno exercido dó cargo, vitima de ato terro- 
rista intentado contra a Presid-encia da OAB-Conselho Fede 

ral , encerrando de tr4ica maneira sua vida funclonal,JLÃ 

tenente quando, completados já 43 anu___C___Irahâlfta_nr---- 
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COMENTÁRIOS: 

  

      

1. it data de sua admissão na OAB-Conselho rederal, Da.LYDA MONTEIRO DA SIL 
VA possuia curso ginasial, conforme ministrado na época e, face as respon-
sabilidades que lhe foram sendo outorgadas, empenhou-se por aprimorar cada 
vez mais seus conhecimenens, primeiramente orientada por seu irmão e Chefe 
Sr. Mario Monteiro da Slve, 6 anos mais velho, quintanista de Direito, e, 
na sua falta, como autodidata, sempre atualizada, especificamente em assun 
tos que diziam respeito ãs suas atividades e aos _interesses da entidade e 
da classe a que servia. 

2. Senhora de excelente cultura geral, constantemente aprimorada pela lei-
tura de bons autores, na qual incluia, com prazer. vários e brilhantes "PA 
RECERES" emitidos por mestres do Direito, integrantes do Conselho FederaT 
da OAB, com quem.teve oportunidade de manter trato direto e quase 	diãrio 
por força e suas atribuiçães; convivendo, em intimo relacionamento, du-
rante 23 anos, com seu companheiro e pai de seu único filho, Dr.Mãrlo Dias, 
Promotor de Justiça, autor de livro de Direito intitulado "MINISTÉRIO PO-
BLICO BRASILEIRO',-  editado em 2 volumes, e celebrado, na época, por todos os 
seus pares, falecido em sua companhia, em 06/06/1 985, e que dela traçara de 
licioso e lúcido "PERFIL" em texto que encanta e enternece; dotada de gra7i 
de sensibilidade, de acurado senso de humor, de aguda percepção para os fí 
tos do cotidiano e possuidora de redação primorosa, brindou seus familia= 
res e amigos mais proximos com pequenos textos amenos, alegres ou comoven- 
tes, aos quais denominou "GARATUJAS" e que hoje constituem lembrança 	sua 
muito querida e saudosa. 

3. Efieiente, dinãmica, com notãvel sentido de memorização (exaltado, por 
sinal, por ex-Presidente da OAB-Conselho Federal, Dr. Raymundo Faoro, em ar 
tigo publicado na revista "ISTO E", de 09/09/1980), trazia um arquivo 	no 
cérebro e, prestimosa e prazerosamente, costumava fornecer, a quem dela se 
socorria, informações sempre corretas e precisas, com riqueza de detalhes, 
que a todos surpreendia, com relação a 'PARECERES" ou "AORDÃOS" emitidos 
em data antiga ou recente, por membros da Entidade, em processos de inte — 
reste da classe advocatTcia. 

4. Embora não o sendo oficialmente, jti que o cargo, até o período 1977/79, 
inclusive, não figurava no organogramas funcional da OAB-Conselho Federal, 
exerceu efetivamente a função de Secretária, ap6s designada para a Chefia, 
de todos os Presidentes sob cujas ordens serviu, com exceção do que se en-
contrava na gestão do -órgão, a data de seu falecimento. por ter este nomea 
do, para a função então criada, elemento estranho ao quadro. 

5. Referia-se sempre com admiração, respeito e carinho filial ã Diretoria 
e aos Conselheiros que a haviam conhecido ainda menina (Srs. Dr. Levi Car- 
neiro, Dr. Fernando de Mello Vianna - que a tratava por "Sinhã" 	Dr.Raul 
Fernandes, Dr. Augusto Pinto Lima - cujo falecimento, em plena sessão sole 

- segue - 
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ne da OAB-Conselho Federal, muito a sensibilizou -, Dr. Odilon de Andrade, 
Dr. Haroldo Valladão, Dr. Attilio Vivacqua, Dr. Themistocles Marcondes Fer 
reira, Dr. Laudo de Andrade Camargo, Dr. Targino Ribeiro, Dr. Waldemar Fer 
reira, Dr. Taques Horta, Dr. Edmundo da Luz Pinto, Dr. Ubaldo Ramalhete,Dr. 
Oswaldo Vergara, Dr. Amoldo Medeiros, Dr. Adolfo Bergamini, Dr. Nilo Vas-
concellos, Dr. Djalma Cunha Mello, Dr. Souza Leão, Dr. Armando Vidal, Dr. 
Mario Casasanta, Dr. Azevedo Marques, Dr. Affonso Penna Junior, Dr. Mario 
Ribeiro Pereira, Dr. Alvaro Mendes Pimentel, Dr. Olympio de Carvalho, Dr. 
Dionysio Silveira, etc., este último autor de artigo publicado na seção de 
"JUSTIÇA", de "O JORNAL" de 19/08/1962, sob o título "UMA FESTA NO CONSE-
LHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS", em que comenta, com detalhes, que 

"Na sexta-feira da semana passada, dia 10, participei de uma'festa 
que me comoveu e despertou-me recordações gratas e tristes. 
Foi no salão do Clube dos Advogados, onde, na tarde daquele dia,a 
senhora LYDA MONTEIRO DA SILVA, chefe da secretaria do Ccriselho Fe 
deral da Ordem dos Advogados do Brasil, recebeu carinhosa homena= 
gem dos ilustres conselheiros em exercício e daqueles que jã tive 
ram a honra de integrar aquele órgão disciplinar da classe,bem as 
sim, de juizes, de representantes do Ministério Público e de adv5 
gados." (sic) 
O motivo dessa festa foi o transcurso do 259 aniversário de sua in 
vestidura no cargo que vem dignificando e no qual tem conquistado 
a estima e o respeito de todos." (sic) 

"Sua dedicação ao serviço, sua inteligencia, sua primorosa forma-
ção moral, sua incansável operosidade, enfim, seu corretíssimo P 
exemplar comportamento na secretaria do Conselho Federal, a supe-
rior instância da Ordem dos Advogados, recomendaram Da. Lyda ã es 
tinia, ao reconhecimento e ao respeito de todos nos." (sic) 

"Dai essa expressiva e comovedora demonstração de carinho, promovi 
da pelo Conselho da Ordem, cujo prpcidente, o eminente Prado Kel= 
ly, antes de passar o bastão do comando, no dia seguinte, a essa 
figura impar que e Povina Cavalcanti, presidiu aquela reunião,pro 
ferindo primoroso discurso, do qual extrai este perTodo significa 
tivo do apreço que envolve a homenageada: 
"São os Conselheiros, por minha voz, que vem dizer-lhe o quan-

to se mostram reconhecidos pelo seu meri tõrio esfOrço e são 
ao mesmo tempo os seus colegas de trabalho que lhe auguram ou 
tro quarto de seculo, fazendo ?reses a Deus para quenao 	le 
falte a saude, capaz de resistir aos agravos do tempo, nem a  
re—nos Destinos da Ordem, a confiança na sua missao, altamen-
te representada, em todos os  tempos, na vida Nacional".NTET: 
(Nota: o grifo e nosso). 

6. Muitos a distinguiram com sua amizade pessoal, -a qual sempre correspon- 

- segue - 
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deu, desvanecida: Dr. Carlos Povina Cavalcanti, Dr. Alberto Rarreto de Mel 
10, Dr. Nehemias Guelras, Or. Agenor Magalhães, Dr. Samuel Duarte, Dr. Cio 
v.s Radialhete, Dr. Manoel Augusto de Godoy Bezerra, Dr.Ernesto Pereira Bor 
ges, Dr. José Ribeiro de Castro Filho, Dr. Joaquim Gomes de Noróes e Sou1  
za, Dr. Jose da Motta Haia, Or. Alfio Ponzi, Dr. Raul de Souza Silveira, 
Dr. Raul Floriano, Dr. Carlos Alberto Dunshee de Abranches, entre outros, 
e, amiga sincera, leal e devotada, jamais deixou de se fazer presente, se-
ja por um cumprimento cordial, seja por uma palavra de compreensão, de ad-
miração ou de apoio, ou por um preito de congratulações ou pesar. 

7. Seu acendrado amor e dedicação ã OAB levaram-na a ir postergando, ano a 
pOs ano, a aposentadoria normalmente tão almejada por todos aqueles que com 
pletam seu ciclo de serviço. 

8. Tais sentimentos transpareciam em todos os seus atos e, de maneira mui-
to feliz, soube traduzi-los, na oportunidade do transcurso do 259 aniversã 
rio de sua admissão na OAB, ao responder, com as seguintes palavras, ao prl 
moroso discurso de Dr. Jose Eduardo do Prado Kelly quando a saudou naquel a  

010 	efeméride: 

"Disse, certa vez, o nosso eminente Doutor Levi Carneiro: ""Nunca 
imaginei a Ordem dos Advogados como fonte de vantagens, de bene-
fícios, de comodidades..."" 

"E eu peço licença a tão ilustre personalidade para fazer de suas 
palavras a minha profissão de fé. 

"Amei e amo a Ordem, desde que nela ingressei, não pelos benefí-
cios que ela pudesse me proporcionar - e tem sido muitos - mas 
por ter sido o meu primeiro Mor e, por isso, o mais puro. 

"E, pois, com o mais vivo sentimento de alegria que me vejo entre 
vós. A todos saúdo e proclamo comovida: "Obrigada. meu Deus, por 
encontrar em cada um de meus amigos um rouco de mim mesma. A Or-
dem dos Advogados me deu esses amigos. A ela, todo o penhor da 
minha gratidao. 

E, relembrando: 

• 'Foi eq 1937. Mério, meu saudoso irmão, conduzido pela mão de le- 
__vi Carneiro. apesar de jovem, jg era veterano na Ordem. Sugeriu 

a indicação de meu nome. O Conselho Federal , sob a presidencid 
interina de Antonio Baptista Bittencourt, conzordou com a minha 
admissão. Não tendo, porém, grandes recursos, oferecia o ordena-
do de 200 mil réis. Mesmo para aquela época a quantia era infini 
tamente pequena. Mas... eu era também, apesar de muito compene: 
trada dentro dos meus 16 anos. No dia 10 de acosto de 1c137 to-
mei minha suave e ondulante conduçan (morava, então,emNiter6i), 
e rumei para o Rio de Janeiro. Que emoção 

"Meu primeiro emprego, minha primeira viagem, minha primeira aven 
tura. 

- seque - 
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"Compenetrara-me de que, face ã minha qualidade de caçula de uma 
familia de dez irmãos, jã me tinham na conta de uma senhorita, is 
to e, ALGUEM. 

"Ganhei de minha Mãe 400 réis para a barca e uns trocados• para o 
lanche. 

"Era tudo tão fãcil e tão bom 
"Encerra-se o irmos de agosto com grande satisfação para o proje-

to de gente que era eu. Acabara de receber, por vinte dias de tra 
balho, a considerãvel soma de 120 mil réis. Chego em casa, tada 
eurórica, carregando o jornal debaixo do braço, e recebo em ple-
no rosto um jato de ãgua fria: minha Mãe determinara que eu me 
responsabilize por pequenas contas, ir.clusive a de luz. 

"Hoje recordo tudo isto com saudade e emoção. Foi um bom exemple 
(sic). • 

Continua recordando: 

... a figura austera de 7efGrino de Faria,apresidéncia impar de 
Levi Carneiro, a bondade, infinitamente doce, de Attilio Vivac-
qua, a simplicidade mineira de Fernand0 de Mello Vianna e a coo-
peração brilhante de figuras marcantes que não me saem da memb- -
ria e do coração..': (cita os nomes de varios Conselheiros). 

"Finalmente, concluindo: 

"Ao finalizar, desejo externar a gratidão que guardo daqueles com 
quem convivi, principalmente dos meus ex-presidentes: Drs. Levi 
Carneiro, Fernando de Mello Vianna, Raul Fernandes, Augusto Pin-
to Lima, Odilon de Andrade, Haroldo Valladão, Attilio Vivacqua, 
Miguel Seabra Fagundes, Nehemias Gueiros, Alcino Salazar e Prado 
Kelly, a quem agradeço as palavras a mim dirigidas e reitero to- 
da a minha admiração pelas qualidades de que e possuidor, 	cuja 
próxima ausência desta Casa só é compensada pela certeza de que 
vai ser sucedido por essa figura invulgar que é o Doutor Povina 
Cavalcanti." (sic). 

9. Não só entre a Diretnria e Conselheiros da OAB-Conselho Federal fez ami 
Aligos, porém. Fi-los também entre os funcionãrios, quer do prõp...4o Conselho 
lerederal, quer da Seção do Estado do Rio de Janeiro, conquistando e manten- 

do a amizade de muitos deles: Sra. Elydia Fernandes Coelho, sua ex-chefe, 
e esposo, Lauro Aranha Coelho, ambos jã aposentados; Drs. João Gusmão 	e 
João Rodrigues, advogados, desligados; Sr. Celso Faustlno de Souza, faleci 
do; e, dentre os atuais, Isis, sua sobrinha, admitida em 1952, hoje a mais 
antiga funcionãria do Conselho Federal, Zeno (Dr. Naziazeno), Nilson, Ma- 
ria Cecilia (também jã formada em Direito), Armando, Alice, Edith, 	Maria 
Joanna, Japyra, Palmyrinha, Djanira, Medeiros, Isolina, esta Ultima do qua 
dro da Caixa de Assistência dos Advogados, etc., etc. 

10. Possuindo elevado sentimento de solidariedade humana, amiga incondicio 

- seque - 
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,nal de seus amigos, jamais os esquecia, vivos ou mortos. Quálquer obséquio 
recebido, por minimo que fosse, tivesse ou não sido por ela solicitado, mo 

,tivava de sua parte_um gesto carinhoso, uma lembrança delicada, um telefo-
nema amistoso e agradecido, quando não uma cartinha singela em que, como 
ninguem, sabia expressar seu enlevo e calorosa gratidão. A data de seu fa-
lecimento sua agenda acusava missas que tratara, jã rezadas ou ainda por o 
ser, em intenção a parentes e amigos, inclusive a de ummodesto ex-auxiliar 
a quem muito prezara, Sr. Celso Faustino de Souza,falecido hã vãrios anos, 
e a de seu companheiro e pai de seu filho, Dr. Mario Dias, a que, por es-
tar aprazada somente para 20 de outubro de 1980, jã não lhe foi possível as 
sistir. 

11. Apreciava e cultivava o trato com seus semelhantes, fugindo,sempre que 
possivel, a qualquer tipo de solidão que a deprimisse. A prop6sito, em cor 
to domingo de fevereiro em que se sentiu s6, expressou em sua agenda o 
guinte: 

"Dizem que a.solidão í uma opção. 
Eu amo a solidão e ãs vezes a detesto. 
Bom, mesmo, e a solidão voluntãria. 
Gente perto... e a gente isolada, se assim o desejar." 

12. Carente, também, da afeição dos que a cercavam, não obstante o espiri-
to sempre alegre e vivaz, o riso expontãneo e contagiante que o passar dos 
anos nao conseguiu obumbrar, sua grande sensibilidade,que a fez, certo dia, 
chorar desconsoladamente a morte de um pequeno canãrio a quem criara e cha 
mava "PIUT" (inserto em "GARATUJAS", de sua autoria), passou a ressentir= 
-se, imperceptivelmente, da perda gradativa dos antigos e bons amigos com 
quem mantivera, na Diretoria e no Conselho, trato quase que diãrio e inva-
riavelmente revestido de nímia gentileza e cortezia. 

13. E, embora pessoa de muito fãcil adaptação aos novos costumes, tanto as 
sim que conseguiu sempre manter diãlogo franco e atual com seu único 	fil 
lho, 'Orno de pai aos 9 anos de idade, não se pOde furtar a um certo saudo 
sismo, nem evitar decepções no dia-a-dia funcional, aos quais, na incipien- 

ke derrocada de sua antiga posição, chegou a dar, em momento de maior amar 
ra, que sua fragilidade ja não soube evitar, uma importãncia talvez exa-

gerada em se tratando de alguém com tal envergadura moral, mas extremamente 
comovente quando escreveu em sua agenda, em uma terça-feira, dia 10 de a-
bril de 1979: 

"REUNIÃO DA DIRETORIA - 14 horas 
Meu Deus 	Amparai-me 
Hoje, na Reunido de Ptes, caso julguem a possibilidade ou nao 
de ser contratada uma Sec.Executiva pia Presidência, resolvei 
como Vos parecer melhor. 
Queria, contudo, um favor. 
Conservai, comigo, a m/sala junto -a-  Diretoria e ao Pte. 
Obrigada. 
(a) LYDA." (sic) 
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14. Claro que, nessa invocação, não personalizava. Suplicava, isso sim, a 
possibilidade de manter por pouco tempo mais a arrencia do "status" que de 
veria ser inerente ao seu titulo de Diretora da Secretaria, e sustar, em 
parte, pelo menos até consumada a aposentadoria que, afinal, se propusera 
pleitear em Outubro/80, a paulatina deterioração das prerrogativas da Che-
fia que exercera por tantos anos e por tantos anos dignificara. Essa dete-
rioração, independentemente de seus méritos e qualificações, que jamais per 
mitira se apequenassem, se vinha processando ja ha alguns anos, sem ProRE1  
sito especifico ou claramente definido, porjm por fõrça, talvez, do tempo 
decorrido que ela não levara em consideração por se encontrar ainda tão lu 
cida e capaz e pelo amor que dedicava ã entidade e a seu trabalho; ou (quem 
sabe?), por via das alterações bienais na composição da Diretoria e do Con 
selho, resultando no gradativo afastamento dos Conselheiros mais antigos, 
justo os que haviam acompanhado com amizade e mais de perto d sua trajet6-
ria de funcionãria dedicada e eficiente; ou, ainda, em decorréncia da mu- 
dança de costumes e novas formas de tratamento, etc., etc. 	A propOsito, 
confidenciou em sua "agenda": 

010 	em 01/02/79, quinta-feira, expressando uma esperança: 

"Entro em ferias hoje. 
"Que. Deus me ajude e que, ao voltar, encontre: 

"Paz ! 
"Amor 
"Alegria c/minha volta 
"Comunicação 
"Respeito 
"Carinho 

"Ajudai-ma meu Pai Celestial. (a) LYDA." (sio) 

- em 06/10/79, sãbado, um profundo desanimo: 

"No meu trabalho... 
"Meu trabalho. ao  qual dediquei tanto amor, como dei a meu filho, 
jã não necessita dos meus serviços. 

"Venho sendo testada diariamente e, para ser -franca, estou exnus- 

010 	
ta de tanto tentar provar de que, lpezar dos meus 58 anos de vi-
da, ainda sou um ser vivo, dotado de braços, perras, boca, ouvi-
do, olhos e mente funcionando de maneira positiva. 

"Todos os dias lã estou eu tentando, desesperadamente, provar mi-
nha utilidade. Em vão. Ignoram-me" (sic.). 

15. Este tinha sua razão de ser. 
Embora, no ãmbito de suas atividades funcionais, costumasse situar o 

aspecto financeiro em segundo plano, preterindo-o ã dignidade do cargo que 
conquistara, nem por isso, evidentemente, dissociava-o desta. 

Por isso mesmo, em 1976, pleiteara, junto ao então Presidente, Dr.Caio 
Mario da Silva Pereira, em processo que tomou o n9 1017/76, a justa atua- 

- seque - 
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lização da gratificação de chefia, que percebia pelo valor de Cr$ 650,00, 
quando na vizinha Seção do Estado do Rio de Janeiro, o Chefe do Departamen 
to jã ganhava quase o triplo daquele valor (Cr$ 1.641,00), o Chefe do Se-
tor, Cr$ 985,00, também superior, e o Encarregado do Serviço, Cr$ 548,00. 
Justificando sua pretensão, alegou, com muita propriedade, que aquela 
portãncia não condizia com as responsabilidades que lhe eram inerentes vis 
to que não se limitava a dirigir a Secretaria, porem era, ainda, a Secret 
ria executiva da Diretoria, atendendo a todos os setores vinculados ã EntT 
dade, com atribuições, enfim, acima das que lhe eram, naturalmente, desti---
nadas. 

16. Para sua amargura e decepção, os Srs. Secretãrio Geral e Tesoureiro,ou 
vidos, expressaram-se contrariamente ao pedido, permitindo-se o segundo de 
les externar considerações que contradiziam a prestação de serviços alega= 
da pela requerente: 

- no que tangia ã Secretaria Geral. citou artigos do Regimento Inter-
no que mencionam as atribuições do Secretãrio Geral; e, 

- no que tocava ã Tesouraria, declarou que a colaboração da peticionã-
ria não f6ra solicitada e era inexistente, ao contrario, talvez, dos 
demais setores. 

17. O indeferimento do pedido, lavrado em 2/12/16, s6 não a Abateu, porque 
emitido em termos sobremodo elevados e que constituiram como que formal de 
sagravo por parte da Presidência ã intempestiva manifestação: 

"Tendo em vista a discordãncia manifestada pelo Eminente Secretãrio 
Geral e pelo Tesoureiro, lamento indeferir a pretensão de D. 	Iyd.i 
Monteiro da Silva, dedicada Diretora da Secretaria do Conselho Fede 
rai da Ordem dos Advogados do Brasil. 

"Não posso, todavia, deixar sem reparos a nota do Senhor Tesoureiro. 
Não tem ele razão. 

"As atribuições da Diretora da Secretaria diferem radicalmente 	das 
do Dr. Secretãrio Geral. Este e integrante da Diretoria, ao 	passo 
que aquela e funcion;ria do quadro administrativo. 

"Não coincidem, também, as suas funções com as do DriosíMotta Maia. 
"E devo acrescentar que, em toda a minha gestão, a zelosa 	Diretora 
da Secretaria desempenha com a maior eficiência as funções do 	seu 
cargo, que ela descreve com fidelidade. 

"E, pois, com pezar que deixo de atender ao seu pedido. 
"Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 1976. 
"(a) Caio Maria da Silva Pereira, Presidente." 

18. Dois anos apõs, em 1978, viria a sofrer nova decepção, ainda sob o as-
pecto financeiro de suas atividades, incomoati- vel, a seu ver, com a digni-
dade de suas funções. F que a pequena gratificação de Chefia que continua 
va percebendo fora incorporada (julho/78) ao seu ordenado, sem consulta pr-e-
via. E, para sua surpresa, logo apOs assistiria ã concessão de gratificai' 

- segue 

• 

• 
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çecies de Chefia a vários funcionários do Conselho Federal, então qualifica-
dos como "Chefes de Setor". E essa gratificação de Chefia, com a qual dei-
xou de ser contemplada sob a alegaçao. ou de que a sua jã nra anteriormen 
te incorporada, ou de que a mesma não condizia com seu cargo de Diretora 
da Secretaria, foi concedida, cada qual, em importãncia bem superior aque-
la que percebera até hã pouco e cuja valorização lhe -rara denegada em 1976.  

19. Recorreu, evidentemente - Processo 2116/78 - do que, antes do mais,con 
siderava uma situação humilhante, requerimento esse que renovaria, sem so—
lução, em 25/02/1980, jã com novo Presidente, sob cuja gestão viria a so-
frer o atentado terrorista que a matou. 

20. Ainda em 1978, quando,jã completados, desde 1977, 40 anos de trabalho, 
auferia _o percentual correspondente a mais 1 quinquénio (o oitavo), repre-

010 sentou ã Presidência no sentido de o assunto sofrer exame visto Ler consta 
tado, com surpresa, que aquela gratificação adicional, concedida na 	bas 
de 5% dos vencimentos, por quinquénio de efetivo exercTcio. deveria ser pa 
ga até 7 (sete) quinquênios, conforme art. Ta da Lei n4 4.345, de 26 / 6 /64: 

21. Levantado pelo Caixa, a mando do Sr. Secretãrio Geral, o "quantum" de 
pagamentos supostamente efetuados a maior, no valor de Cr$ 4.598,16, suge-
riu o mesmo, com o "de acordo" do Sr. Presidente, que, "dado que se trata 
de funcionária antiga, com reais serviços prestados ao Conselho Federal,da 
Ordem dos Advogados do Brasil, fosse a reposição feita em 10 parcelas men-
sais iguais". A Diretora da Secretaria devolveu em uma s6 parcela, em 17 
de julho de 1978, a quantia de Cr$ 4.598,21, passando a perceber apenas o 
equivalente a 7 quinquênios, não obstante jã completado o oitavo e prestes 
a completar o nono. 

22. Decidida, afinal, a aposentar-se e comunicada essa sua decisão aos pa-
rentes e amigos, a uns e a outros solicitou que a ajudassem a programar a-
tividades, visitas, passeios ou entretenimentos, de maneira a possibilitar 

da-lhe uma adaptação adequada. Na trãgica manha de 27 de agosto de 1980, eTri 
Wconversa telefOnica com amiga muito queridS-,"" Maria Angélica, desta cobrou, 

amigavelmente, a promessa. 

23. Vez por outra, no ambiente familiar, comentava que, não obstante ser a 
caçula e sem problemas de salide que a pudessem induzir ao pessimismo, acre 
ditava que nao sobreviveria a 	5 irmãos (4 j5 fdleeidus, derare OS 
que tivera); asseverava, porém, ante o. protesto dos demais, que nenhum re-
ceio teria de enfrentar o inevitável. Estranho pressãgio do FIM levou-a a 
divagar em determinado texto de "GARATUJAS", de sua autoria: 

"Morrer... porém, quando ?... 
"Que eu não faça vergonha na hora de partir.. 

.t•-"S 	 „r,ns.iiiente.. Dy, 	[duar° do 
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Prado Kelly, no discurso com que a homenageou pelo transcurso do 254 ani-
versírio de sua admissão na OAB, somente em parte se concretizariam: 

- não lhe faltou "a saúde, capaz de resistir aos agravos do tempo", 

- nem "a Fé nos Destinos  da Ordem, a confiança na sua missão,  alta-
mente representada, em todos os tempos, na- vida NacionaUr-, 

porém não conseguiu "completar, na OAB, outro quarto de século",  porque deu 
-lhe, ã OAB, mais do que essa parcela de tempo: 

"DEU-LHE A PR6PRIA VIDA". 

25. Filha, companheira e mãe carinhosa e dedicada, amiga leal e funcionã-
ria eficiente, sincera e fervorosa em sua crença em Deus, na Virgem e nos 
Santos, gentil com velhos e crianças, misericordiosa para com os humildes 
e desamparados, apreciadora dos livros, da música e das flores, elegante, 
humorista, gaiata, alegre ou triste, paciente ou zangada, timida ou corajo 
sa, reservada ou fluente, sua falta pesa de forma irreparível 	e sohremodj 
pungente a seus familiares e, certamente, a todos os seus amigos. 

Rio, 27/08/1981. 

EM TEMPO: Na defesa dos direitos dos funcionãriosdaORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL, em geral, e do Conselho Federal, em particular, tão dura 

mente atingidos e ainda sobremaneira traumatizados com a trãgica perda de 
sua Chefe e amiga, cabe aqui um conselho, quiçã uma advertência: 

A OAB, de "missão altamente representada, em todos os tempos, na 
vida Nacional"; a entidade que, no cumprimento dessa missao, pro 
vocou a ira da canalha que se mascara de patriota, pretendendo, 
assim, justificar atos hediondos tais como ferir, mutilar e cei-
far a vida de seres inocentes, com vistas, fãcs somente, a preser 
var privilégios e posições usurpadas; o Orgão disciplinar da cias 
se dos advogados que levantou, com tanto brio, a bandeira da lu: 
ta pela defesa dos "Direitos da Pessoa Humana", omitiu-se,porem, 
dentro de sua própria CASA, descuidando da vida e dos direitos de 
seus servidoreç, justo aqueles que lhe estavam mais priíximos. E, 
assim, por suprema ironia, a dádiva de uma existência e o holo-
causto de uma Vida nada viriam a significar ante a frieza de n9s 
de um seguro de vida em grupo totalmente desajustado no confron-
to com os atuais valores desmedidamente inflacionÃrios, jã que, 
h-a-  alguns anos, o assunto não merecia revisão por parte da Dirlc!-
torl a. 

Rio, 27/08/1981. 

• 
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O episódio Lyda Monteiro 

Às 13h40 do dia 27 de agosto de 1980, a funcionária Lyda Monteiro da 
Silva, com mais de quarenta anos de serviços prestados à OAB, foi 
fatalmente vitimada por um atentado a bomba, desconhecendo-se o 
autor do ato terrorista. O atentado, executado na forma de um 
envelope que chegara como correspondência destinada ao presidente 
do Conselho Federal, Eduardo Seabra Fagundes, ocorreu quando a 
Seccional de São Paulo e o presidente nacional da Ordem, na qualidade 	'*4.4 • 
de delegado do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, ,,irr rio( 
insistiam na identificação de agentes e ex-agentes dos serviços de 
segurança suspeitos do atentado sofrido pelo jurista Dalmo Dallari - seqüestrado e 
agredido em 02 de julho de 1980, em São Paulo - que terminou arquivado. 

N ,1 ) 	Cerca de 6 mil pessoas participaram do enterro da funcionária Lyda  
i Monteiro, realizado em tom de protesto, a despeito da posição da 

família, que não desejava o cortejo transformado numa manifestação 
política. Partindo da sede da OAB em direção ao cemitério São João 
Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro, a caminhada de 8 km, marcada 
por faixas de muitas cores e tamanhos, foi acompanhada pelo 5.0  
Batalhão de Polícia Militar e durou três horas e meia. Segundo 

reportagem da Revista /stoÉ, de 3 de setembro de 1980, houve quem se lembrasse 
do tenebroso ano de 1968 e de episódios como o enterro do estudante Édson Luís -
que antecederam o período mais negro da história da República. "Todo o percurso 
foi cumprido ao som do Hino nacional e das palavras de ordem 'O povo indignado 
repudia o atentado' ou 'Chega de omissão, exigimos punição'. (...) Das janelas dos 
edifícios vinham manifestações de solidariedade. Muitos moradores aplaudiam e 
alguns acenavam com panos negros". 

Sua morte brutal e trágica marcou profundamente a Ordem dos 
Advogados do Brasil desde o primeiro instante. O Conselho Federal 
empenhou-se em ver o caso apurado, mas não teve êxito. Na 
primeira sessão, logo após o atentado, quando a exaltação era 
predominante; no ano de 1994, quando tentou em vão desarquivar 
o caso e, até hoje, o nome Lyda Monteiro da Silva aparece como um 
estigma da impunidade com que agiam os contrários à abertura do regime, 
ressaltando a inoperância e a desatenção do governo. VER ruas 

Ronald Watters, acusado como responsável pelo atentado à sede da OAB, em 
entrevista concedida ao Jornal do Brasil, de 23 de maio de 1999, revelou que 
houve, à época, toda uma estratégia para afastar qualquer suspeita sobre a 
participação de militares no ato terrorista. O governo teria acionado a Polícia 
Federal na montagem de uma operação usando Watters no papel de bode 
expiatório em troca de dinheiro e uma fuga tranqüila para o exterior. 

No mesmo dia do atentado, através da Resolução n.o 120/80, o presidente Seabra 
Fagundes criou a Comissão de Direitos Humanos no Conselho Federal da OAB e 
apresentou os 14 nomes eleitos para sua composição: Barbosa Lima Sobrinho, 
Dalmo de Abreu Dallari, Evandro Lins e Silva, Heráclito da Fontoura Sobral 
Pinto, J. Bernardo Cabral, José Cavalcanti Neves, José Danir Siqueira do 
Nascimento, José Paulo Sepúlveda Pertence, José Ribeiro de Castro Filho, 
Miguel Seabra Fagundes, Nilo Batista, Raul de Sousa Silveira, Raymundo Faoro 
e Victor Nunes Leal. 

O cartunista Henrique de Souza Filho, o Henfil, caracterizou bem o momento por 
que passava o Brasil no início da década de 1980, onde os augúrios da abertura e 



Fie. 

A ro. 60.3, 

as forças de oposição geravam as mais contraditórias emoções, de desconsolo e de 
	Rubrica 

esperança, de ativismo e de medo, onde entidades como a OAB, por meio de seus 
membros, protegidos ou "mártires", emergiam como espectros e fomentadores da 
mudança. Sua carta, Mãe, teve grande repercussão. 

Fonte.:www.oab.org.br 



Lyda Monteiro da Silva 

Nasceu em 5 de dezembro de 1920, em Niterói, Rio de Janeiro, 
filha de Luiz Monteiro da Silva e Ludovina Monteiro da Silva. 

Era casada e tinha um filho. Funcionária da Ordem dos Advogados 
do Brasil, onde ingressou em 1936, quando tinha apenas 16 anos. 
Por sua capacidade, chegou a ocupar o cargo de Diretora do 
Conselho Federal da OAB, no Rio de Janeiro. 

Morta aos 59 anos de idade no Rio de Janeiro, em 27 de agosto de 
1980, durante o governo Figueiredo na chamada "Operação 
Cristal", organizada por grupos extremistas de direita, pela explosão 
de uma carta bomba, às 14:00 horas, na sede da OAB/RJ. A carta 
era endereçada ao presidente da entidade, Eduardo Seabra 
Fagundes, do qual D. Lyda era secretária. 

O registro de ocorrência de n° 0853 da 3a  D.P. dá sua morte como 
"ato de sabotagem ou terrorismo" e informa que, na explosão, saiu 
ferido outro funcionário, José Ramiro dos Santos. 

D. Lyda veio a falecer no caminho para o Hospital Souza Aguiar. 
Seu óbito de n° 313 foi assinado pelo Dr. Hygino C. Hércules, do 
IML, tendo como declarante Joaquim Alves da Costa. 

Foi enterrada no dia seguinte no Cemitério São João Batista (RJ) 
com grande participação dos movimentos sociais e cobertura da 
imprensa. 

No mesmo dia 27, mais duas cartas-bomba foram entregues, no Rio 
de Janeiro - no Gabinete do vereador Antonio Carlos de Carvalho 
(PMDB) e na sede do jornal Tribuna da Imprensa. Inquéritos, na 
época, foram abertos e nada foi apurado. 

Fonte: www.torturanuncamais.orq.br  
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DIIIPT? DE PESQUISA E DOCUMENTM:" 

INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS-OAB RELM-
BRANDO LYDA. IN: PR LIO "TEIXEIRA DE FREITAS". 

1991 : CARLOS DE ARAÚJO LIMA - BRAIILIA. 1992 

- 74 p. p 71 — 74. 
OAB RELEMBRANDO LYDA 

Foi a 27 de agosto de 1980. Brasil chafurdando no terroris-
mo fardado, exército, marinha e aeronáutica no exercício indiscri-
minado do Estado totalitário onde a tortura defende o uso e o 
abuso de verbas especiais que pagam a repressão e a "defesa das 
instituições". 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados, então sob a 
presidência de Eduardo Seabra Fagundes, vivia o seu mais afirma-
tivo período. O da coragem de investir contra a Ditadura Militar. 
O Conselho Federal, nessa época, era constituído dos mais ilus-
tres nomes da advocacia no Brasil, sediado ainda no Rio de Janei-
ro, de onde, por imposição constitucional, passou para Brasília 
onde, pelo jeito, perdeu a irradiação nacional. 

Lyda Monteiro da Silva, secretária geral, era a própria Ordem. 
Cujos provimentos, portarias, regulamentos ela guardava na cabe-
ça. Alta, porte de grande dama, simpática, quase bonita, era ad-
mirada e querida por todos. Em meio a discussões no plenário, 
se havia alguma dúvida, os conselheiros se valiam dela e ela, solí-
cita, numa rapidez impressionante, logo acudia com o xerox da 
solução. Foi estraçalhada naquela data, ao abrir uma encomenda 
para o Presidente. 

Um ano depois do seu assassinato pelos asseclas fardados 
da ditadura militar, o Conselho Federal, já sob a presidência de 
Bernardo Cabral, resolve homenageá-la com uma sessão especial. 
Convidadas as personalidades mais ilustres do Brasil. Bernardo 
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do, que ainda não foi punido porque desafia todas 
as forças. Vítima desse terrorismo que se seguiu com 
outras bombas, culminando com as do Rio Centro, 
à luz do sol, todos viram, todos sentiram, todos, pe-
la força da Evidência, impedidos de concluir de ou-
tra forma! O terrorismo que pretende, inutilmente, 
impor uma forma requintada de ditadura delirante, 
aquela que pensa poder impor esta determinação, 
que nos parece, equivale ao seguinte: 

aquilo que vocês, todos, estão vendo, vocês não es- 
tão vendo. 
As conclusões que vocês estão tirando, vocês não es- 
tão tirando. 
É Crime Pensar. 

anuncia que só haverá a abertura, por ele, o discurso do orador 
da OAB e o agradecimento do filho de Lyda. Vou a Bernardo, 
movido por um pressentimento de cabocio, c aviso - "olha, Ber-
nardo, estou com a impressão de que uma sessão como essa deve 
ser uma clarinada, nacional, de protesto e inconformidade! Tam-
bém pressinto que o orador, não obstante brilhante, vai fazer 
mais um velório oral, um necrológio despropositado, deixando o 
auditório frustrado. Se tal acontecer, condito, eu falo". "Mas, 
corno?" pergunta Bernardo. "Falo pela ordem", respondo. Não 
deu outra. Veio a reação sentimental. Pedi a palavra pela ordem. 
Nliguel Seabra Fagundes, o grande Miguel, no final do evento co-
mentou, espantado e irônico - "foi o primeiro pela ordem que vi 
assim — . 

Reproduzo, a seguir, as minhas palavras improvisadas, ditas 
num assalto à tribuna, em meio à surpresa geral. Mais ou menos assim: 

O 
ÇA) 

2 

"Aeroporto de Orly. Ano de 1970. Chega a Paris, re-
cepcionado por urna multidão, vindo de Athenas, 
Mikos Theodorakis. Imenso, pernas de gigante. Fo-
ra resgatado por Sévan Schreiber, diretor do 
l,'Express, de um campo de concentração, tempo 
de ditadura militar dos coronéis, também 	'anta- 
da naquele país. Theodorakis, artista genial, grego, 
socialista, amando desbragadamente a Liberdade 
que interpretava nas suas composições musicais com 
autenticidade de guerrilheiro, declara: "o gosto da 
liberdade é amargo". Mitterand acrescenta: "é amar-
go, necessariamente amargo. É preciso que seja amar-
go. Amargo e delicioso!". 

Sr. Presidente. Pedi a palavra pela ordem para re-
querer a V. Ex' constem da ata as palavras que vou 
proferir. São de Berthold Brecht. A leitura das mes-
mas se constitui numa homenagem minha à nossa 
Lyda. À nossa Lyda cujo corpo foi estraçalhado e 
voou em pedaços. Pedaços de seu corpo que se colo-
caram, embutidos nas paredes da sala onde trabalha-
va e servia a quarenta anos, com amor, a esta Casa. 
Pedaços da nossa querida Lyda, ambém vítima des- 
se terrorismo sempre boçal, agora terrorismo farda- ... 

A leitura dos versos, versos de Brecht, que farei a 
seguir, eu a faço, em manifestação pessoal, minha, 
à nossa Lyda. Sobre a sua pertinência à atualidade 
que suportamos e aos homens do poder, que man-
dam e desmandam neste Brasil, ides julgar. Como 
o caboclo do Amazonas, não posso deixar de iman-
tar a força espantosa das águas. 

São estes os versos de Brecht: 

General, vosso tanque é um 
carro forte, 

derruba florestas e esmaga 
centos de homens. 

Tem apenas um defeito: precisa 
de motorista. 

General, vosso bombardeiro é forte 
- voa mais célere que o vento e 

agüenta 
mais do que um elefante. 

Tem apenas um,  defeito: precisa 
de aviador. 
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E um homem, general, é muito 
útil. 

- serve para voar, serve para 
matar... 

Tem apenas um defeito: serve i 
para pensar." 

I t 	• 
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HOMENAGEM 	
SALA DA MONTEIRO DA SILVA 

Discurso do conselheiro Newton José de Sistina na solenidade de descerramento 
da fotografia de D. Lyda Monteiro da Silva vítima de atentado terrorista contra 
e OAB, em 27/08/80. A solenidade foi realizada a 23/10/81 no Conselho Fede- 
ral 	„ - 

"Cumpre-se, neste ato, feliz e marcante dedisão do E. Conselho Sec-
cional, que introduz, em sua sede administrativa, para a nerenidade, o retrato 
de D. Lyda Monteiro da Silva, vítima de inexplicada conspiração". 

Ao homenagearmos a veterana e dedicada colaboradora do E. Conse- 
lho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, não estamos apenas fixando a 
sua imagem, para a lembrança visível da marcante personalidade que ela foi. 
Não. Este gesto significa muito mais. Traduz a marca do nosso inconformismo e 
reitera a nossa disposição de luta. 

Naquele dia fatídico de agosto de 1980, o obus do terror fulminou D. 
Lyda. Poderia ter eliminado o dr. Eduardo Seabra Fagundes, então Presidente, 
ou o nosso estimado Bernardo Cabral, na época Secretário-Geral, qualquer ou-
tro Conselheiro, ou até qualquer um de nós. A cegueira da estultice que adota 
tais métodos d.. 2seudoconvencimento não tem direção segura; e a irresponsa-
bilidade do repu.inuide ununiniut0 ii-áo se abate se o alvo não é atingido em 
cheio. O que lhe importa é semear a insegurança, minar a capacidade de resis-
tência psicológica da criatura humana para, na estreiteza de uma mentalidade 
insana, buscar o sinistro convencimento de sua capacidade de dominação; do 
seu almejado controle das liberdades, para atingir o jugo final. 

Mas, tocada no âmago do seu coração, conspurcada a sua Casa pelos 
estilhaços do petardo maldito e pungida pela dor da perda de quem lhe dedi-
cara quarenta anos de vida, por acaso a valorosa classe dos advogados recuou 
de sua luta?... O dewairado c oculto mandante do terror viu, por acaso, ca-
lar-se a voz e o clamor de liberdade, de restauração das instituições, de luta 
pela preservação dos direitos humanos? ... Não viu e, enquanto houver um 
só advogado no mundo, não verá! 

O sacrifício de D. Lyda Monteiro da Silva só fez convencer os céticos e 
os inertes de que, em matéria de liberdade, de instituições conquistadas ao lon-
go dos sinuosos caminhos da 'stória — pontilhados de heróis, como D. Lyda —
e de defesa dos direitos humant.s, não há transigência possível. 

A simbologia do gesto que ora se consuma, assistido, mercê dos bons 
fados, pela figura exponencial do emérito advogado Presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é toda no sentido de que esta fo-
tografia é, na realidade, mais uma bandeira: a da reafirmação da nossa missão 
inalienável, de luta indormida pela preservação das liberdades. Luta que está 
em toda a parte. Como disse ROUSSEAU, no seu Contrato Social, o homem 
nasceu livre e em toda parte ele se encontra acorrentado; mas jamais renunciará 
à liberdade, pois renunciar a esse bem maior é renunciar à própria qualidade de 
.homem, aos direitos da humanidade, e uma renúncia assim é incompatível com 
a própria natureza humana. 

Atos como o que tristemente recordamos neste momento, que nos deu 
essa heroína em cuja figura se projeta toda a vivência do Conselho Federal e 
de suas conquistas, só fazem fortalecer nossa disposição de não esmorecer na 
intransigente defesa dos postulados fundamentais da pessoa humana, impondo 
o respeito ao Direito como bem indisponível. E reafirmar o nosso inconformis-
mo com a sonegação, ao povo brasileiro, da elucidação cabal e induvidosa des-
sa trama horrenda, iníqua e vergonhosa, que entristece e agride toda unia ,vill 
zação:' 	
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DIREITOS HUMANOS 

"IN MEM ORIAN" 
DE LYDA 
81111118E~~ 	 

José Ribeiro de Castro Filho 
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"Se a morte é silêncio e sombra, a amizade é luz e som. Se a morte 
mergulha suas vítimas no esquecimento, a amizade vai buscá-las, trazendo-
as para a companhia dos vivos, pela mão solícita da saudade. Só, porém, os 
que em vida, souberam tecer o trama delicado desse sentimento nobre, com a 
estriga puríssima do desinteresse, só esses espargem, ao morrer, essa flor ma-
ravilhosa que reclina sobre o coração dos amigos". Com essas palavras de 
Joaquim Pimenta, o ex-presidente do Conselho Federal da OAB arrematou 
seu discurso na sessão solene de 27 de agosto de 1981, em memória de Lyda 
Monteiro da Silva, no primeiro ano de seu falecimento, vítima do terrorismo 
atéboje impune. 

"Senhores Presidentes: 

Recebi, com desvanecimento e também sob grande emoção, o convi-
te que V. Exas., Presidentes BERNARDO CABRAL e FRANCISCO COSTA 
NETTO me fizeram para que, em nome dos Conselhos Federal e Seccional, 
que V. Exas. conduzem com segurança e visão, falasse nesta sessão solene, que 
se realiza em homenagem à merrióriá de LYDA MONTEIRO DA SILVA. 

Aqui estou para cumprir a penosa missão: falar de uma amiga, que te-
ve a sua vida truncada e ceifada, antes da natural ocorrência biológica, por 
mais um ato daqueles que procuram na violência, sob a forma do atentado, al-
cançar seus objetivos, às vezes idealistas, às vezes inconfessáveis, mas sempre 
brutal e intolerável o processo, a via eleita. 

ALBERTO RUIZ ELDREDGE, professor da Faculdade de Direito 
de Santiago do Chile, tem palavras candentes, que merecem reflexão, contra 
esses atos de um dos quais foi vítima a nossa muito querida e saudosa LYDA. 

Em voto proferido perante o Comitê Jurídico Interamericano, assim 
se pronunciava: 

"Repugna à consciência universal, sem distinção de doutrinas, ou de 
princípios morais, os fatos gravíssimos que vêm ocorrendo no mundo inteiro 
e não só na América, mediante os quais se gera o terror, o pânico, a confusão, 
se atinge o direito dos Estados de se autodeterminarem e o poder público dos 
governantes; se priva da liberdade e até da própria vida funcionários diploma- 
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ticos e consulares, inclusive professores universitários; pessoas são seqüestra-
das ainda que absolutamente alheias a grupos ou interesses em luta. 

E prossegue o mestre chileno: "Estes fatos constituem certamente, 
sem a menor dúvida, delitos gravíssimos e atrozes." 

Não importa a sua natureza, seus motivos e objetivos; podem consti-
tuir delito político, comum ou conexo, mas por suas características, modali-
dades e crueldade, merecem o mais severo repúdio de todos os homens e, par-
ticularmente, daqueles que, alheios ao poder, gozam de autoridade moral pa-
ra qualificá-los e nalisá-los em suas causas profundas". 

Uma dessas práticas inomináveis se abateu sobre a nossa querida 
LYDA, embora o alvo fosse a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, na 
figura então do seu bravo Presidente, o DR. EDUARDO SEABRA FAGUN-
DES. 

Nesta tarde, talvez a melhor forma de se homenagear a nossa saudosa 
companheira, que era mansa e pacífica, que detestava a violência, que era to-
da amor e bondade, deva se constituir em uma nova proclamação de reafirma-
ção de nossa posição em todas as fases da nossa vida na história da comunida-
de brasileira, quando em risco o direito. 

Nunca faltamos e não haveremos de faltar. 
Fiel, que sempre foi, aos princípios que informaram a sua criação, 

defendendo a ordem jurídica democrática e o seu aperfeiçoamento, como dis-
posto no art. 18 da sua lei orgânica e inato na consciência de seus membros 
componentes, não basta, porém, o protesto, a inconformação, o repúdio. 

Seguindo a lição de ELDREDGE, deve a ORDEM, face às circuns-
tâncias presentes, que são da maior gravidade, incluir, em sua programática, 
além da repulsa, o estudo, na hipótese, das causas profundas, geradoras des-
ses comportamentos brutais, que ceifam vidas, que mantêm em cárceres pri-
vados, sem defesa, pessoas humanas; que destroem monumentos da civiliza-
ção, que estorquem, e que, por tudd isso, repugnam à consciência universal. 

Ao taci° das conclamacões devemos prosseguir, acreseentar, ampli-
ando o nosso, caminho. ORTEGA Y GASSET preferia o caminho, que é vida, 
inconformação, pregação, à pousada, que é conformismo e comodismo. 

Não importa os que não nos sigam, mas que tenhamos cumprido o 
nosso dever. Um dia, a história falará de nós, dos advogados, que, desde a 
primeira hora, estiveram na estacada, sustentando o direito como via de 
acesso à democracia, ao Estado de Direito, à Justiça Social e combatendo a 
violência. 

GONZALEZ LAPEYRE, no seu livre ASPECTOS JURIDICOS 
DEL TERRORISMO, adverte que a questão, pelo seu dramatismo e gravida-
de, e nós acrescentaríamos, pela sua complexidade, não encontrará solução 
apenas por parte dos juristas, apesar do seu zelo e prudência. É indispensável, 
prossegue ele, a colaboração, nessa luta, dos políticos, dos sociólogos, dos 
economistas, dos educadores e, em geral, de todos os homens que, odiando 
a violência, aspirem o progresso huinano. 

Tanto mais se faz necessário a ação em conjunto quando se sabe, 
pela lição dos estudiosos do assunto e pela própria observação dos fatos, que 
essa forma de violência apresenta em sua origem, como agentes, de um la-
do os que se rebelam contra uma ordem reinante, que têm como injusta e, de 
outro, aqueles que, detentores do poder, pretendem manter um estado de 
coisas agressivo, explorador e, por isso mesmo, anti-social. 

Tem-se, assim, o terrorismo, arma brutal dos inconformados e o 
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terror, forma sinistra de combate eleita pelos detentores do poder, como bem 
o fixou a acuidade de SERRANO NEVES. 

Ambas não conduzem a coisa alguma e aí está a História como com-
provação. 

De que valeram os sacrifícios de GANDI, de KENNEDY, de LU-
THER KING, de JOÃO PAULO II, de LYDA e de tantos outros mártires? 

Faz-se mister que os homens, governantes e governados, se conven-
çam de que só através da democracia e do Estado de Direito reinante, haverá 
clima para as grandes transformações que, um dia, hão de conduzir à Justiça 
Social. 

As minorias, mesmo idealistas .e por mais puros que sejam os seus 
sentimentos, não podem se opor às maiorias legítimas, através da violência. 

Na pregação e no proselitismo, e jamais pelo crime deve ser perseguida 
a vitória. 

Crime do terrorista, que agride, que seqüestra, que destrói, que mata. 
Crime do Estado, que exerce a repressão através do terror com todo o seu 
cortejo de torturas, as mais sofisticadas e incríveis. 

Mas, é estranho- observar-se e o quadro é de perplexidade quando se 
verifica que, ao terrorismo, o Estado contrapõe o terror, que em última aná-
lise, é um irmão siamez daquele. E aí se tem um quadro de torturas, as mais 
abomináveis, que nem o marinheiro de ALLAN POE divisou. 

Convençam-se os homens de que os ideais puros e santos têm aquele 
destino das raízes profundas de que falava OLIVEIRA MARTINS e que, face 
a elas, será inútil a violência. 

"Nenhuma charrua destrói apesar, de revolta a leiva pelo ferro das 
conquistas, depois de esmagadas as folhas e troncos pelo tropear dos cava-
los de guerra, depois de queimados e reduzidos a cinzas pelos incêndios das 
invasões: embora se lancem novas sementes à terra e na-çam vegetações no-
vas; essas raízes profundas tornam a reverdecer, crescem, dominam um chão 
que é seu, e afinal convertem ou esmagam, transformam ou extermi. un, de 
um modo obscuro, lento, mas invencível, as plan, s int. asas". 

As raízes profundas da democracia, são valores eternos, que renas-
cem e reverdecem no devir histórico do Estado de Direito, da Justiça Social 
(serão verdes um dia) mas o caminho será a pregação, o convencimento e ja-
mais a violência, pousada intolerável. 

Externada, em poucas palavras, a nossa ira santa, a que se referia 
RUI, falemos agora da figura humana, tão suave, da nossa querida e saudosa 
companheira de trabalho, que se chamou LYDA MONTEIRO DA SILVA. 

Nasceu ela em Niterói, em 5 de dezembro de 1920 e era filha de 
Luiz Monteiro da Silva e de Da. Ludovina Monteiro da Silva, ambos faleci-
dos. 

Descendente de familia Pobre e portadora, desde os mais tenros 
anos, de um extraordinário senso de responsabilidade, ao lado de uma grande 
intuição, algumas das jóias, que, entre outrai, ornavam a sua personalidade, 

LYDA ç rcebeu, desde logo, a, necessidade o, trabalhar para a sua manuten-
ção e auxílio aos seus. 

II 
Assim, aos dezesseis anos

I  
, de idade, uma criança, ingressava no Con-

selho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil como sua primeira datiló-
grafa; isso, em 10 de agosto de 1937, por coincidência dolorosa, no mesmo 
mês, como vêdes, da tragédia 'estúpida e, precisamente, quando completava 
43 anos de Casa. 



Estranha e dolorosa coincidência do ingresso e do holocausto. 
Com esse longo tempo de serviço e em podendo se aposentar, LYDA 

assim não quis, tanto que estimava e queria a nossa Corporação, que conside-
rava o seu primeiro e grande amor como escreveu, em certo trecho, das suas 
notas de memórias, que denominava Garatujas. 

De tal modo se houve LYDA no trabalho que, poucos anos depois 
do seu ingresso na Casa, isto é, em 1944 e ainda muito moça, com apenas 24 
anos de idade, era elevada à posição de Chefe da Secretaria e nessa condição 
foi Secretária de todos os presidentes a partir de então e até a sua morte. 

Ao completar 25 anos de trabalho, sempre a mesma, honesta, capaz, 
solícita, dedicada, LYDA recebeu do Conselho Federal uma grande homena-
gem, que teve, como porta voz, o eminente Ministro PRADO KELLY, então 
nosso Presidente. 

Ouçamos a narrativa do ilustre DIONYSIO SILVEIRA a propósito 
desta festa de carinho e de Justiça, em artigo publicado no O JORNAL de 
19 de agosto de 1962: 

"Na sexta-feira da semana passada, dia 19, participei de uma festa 
que me comoveu e despertou-me recordaçOes gratas e tristes. 

Foi no salão do Clube dos Advogados, onde, na tarde daquele dia, 
a senhora LYDA MONTEIRO DA SILVA, Chefe da Secretaria do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, recebeu carinhosa homenagem 
dos ilustres conselheiros em exercício e daqueles que já tiveram a honra de 
integrar aquele órgão disciplinar da classe, bem assim, de juízes, de represen-
tantes do Ministério Público e de advogados." 

O motivo dessa festa foi o transcurso do 259 aniversário de sua in-
vestidura no cargo que vem dignificando e no qual tem conquistado a estima 
e o respeito de todos': 

"Sua dedicação ao serviço, sua inteligência, sua primorosa formação 
moral, sua incansável operosidade, enfim, seu corretíssimo e exemplar com-
portamento na secretaria do Conselho Federal, a superior instância da Ordem 
dos Advogados, recomendaram Da. Lyda à estima, ao reconhecimento e ao 
respeito de todos nós." 

"Daí essa expressiva e comovedora demonstração de carinho, pro-
movida pelo Conselho da Ordem, cujo presidente, o eminente Prado Kelly, 
antes de passar o bastão do comando, no dia seguinte, a essa figura ímpar que 
é Povina Cavalcanti, presidiu aquela reunião, proferindo primoroso discurso, 
do qual extraí este período significativo do apreço, que envolve a homenagea-
da: 

"São os Conselheiros, por minha voz, que vêm dizer-lhe o quanto se 
mostram reconhecidos pelo seu meritório esforço e são ao mesmo tempo os 
seus colegas de trabalho que lhe auguram outro quarto dé século, fazendo preces 
a Deus para que não lhe falte a saúde, capaz de resistir aos agravos do tempo, 
nem a Fé nos Destinos da Ordeniz, a confiança na sua missão, altamente re-
presentada, em todos os tempos, na vida Nacional' 

Eis o julgamento, não dei um ou de alguns amigos mas de uma Cor-
poração. 

E, agora, algumas das palavras de LYDA, agradecendo: 

"Disse, certa vez, o noso eminente Doutor Levi Carneiro: "Nunca 
imaginei a Ordem dos Advogados•como fonte de vantagens, de benefícios, de 
comod idades..." 
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"E eu peço licença a tão ilustre personalidade para fazer de suas pa-
lavras a minha profissão de fé." 

"Amei e amo a Ordem, desde que nela ingressei, não pelos benefícios 
que ela pudesse me proporcionar — e têm sido muitos — mas por ter sido o 
meu primeiro Amor e, por isso, o mais puro." 

"É, pois, com o mais vivo sentimento de alegria que me vejo entre 
vós. A todos saúdo e proclamo comovida: Obrigada, meu Deus, por encon-
trar em cada um de meus amigos um pouco de mim mesma. A Ordem dos 
Advogados me deu esses amigos. A ela, todo o penhor da minha gratidão." 

E concluindo: 
"Ao finalizar, desejo externar a gratidão que guardo daqueles com 

quem convivi, principalmente dos meus ex-presidentes: Drs. Levi Carneiro, 
Fernando de Mello Vianna, Raul Fernandes, Augusto Pinto Lima, Odilon 
de Andrade, Haroldo Valladão, Anilio Vivacqua, Miguel Seabra Fagündes, 
Nehemias Gueiros, Alcino Salazar e Prado Kelly, a quem agradeço as palavras 
a mim dirigidas e reitero toda a minha admiração pelas qualidades de que é 
possuidor, cuja próxima ausência desta Casa só é compensada pela certeza de 
que vai ser sucedido por essa figura invulgar que é o Dr. Povina Cavalcanti." 

Eis aí, em poucas palavras, o que tinha sido e continuou a ser a atua- 
ção de Lyda na ORDEM e o seu próprio perfil, no seu agradecimento. 

Aliás, em se falando do perfil, da personalidade de LYDA, é curioso 
observar que era ela uma pessoa a um só tempo expansiva e extremamente 
dada, mas também introspectiva, diríamos, u'a meditadora. 

Nas suas Garatujas, espécie de Diário íntimo, encontram-se passagens 
de extrema beleza e que justificam mais esse julgamento. 

Assim, de uma feita meditava: 
'Dizem que a solidão é uma opção. 
Eu amo a solidão e às vezes a detesto. 
Bom, mesmo, é a solidão voluntária. 
Gente perto... e a gente isolada, se assim o desejar" 
Ao entrar em férias em 1979, as últimas, porque, ao depois, ocorre- 

ria o assassinato brutal, ,Jscreveu: 
"Entro em férias hoje. 
Que Deus me ajude e que„,ao voltar, encontre: 
Paz! 
Amor! 
Alegria com minha volta 
Comunicação 
Respeito 
Carinho 
Ajudai-me meu Pai Celestihi (a) LYDA." (sie) 
E aí estão entre outras 'algumas passagens, trechos que mostram o 

que era o espírito de LYDA, meditativa, preocupada ou até atormentada com 
problemas comuns a todos nosi2 a solidão, a paz, o amor, o respeito, alegria, 
o carinho e sempre a invocação doiPai Celestial c.,1 fav,r dos homens. 

Ao seu grande e primeiro' amor, a ORDEM, pois só depois sobreveio 
Luiz Felipe, seu filho e nosso querido amigo, jovem que guarda e conserva a 
dignidade e grandeza de sua mãe; ao seu primeiro amor, a ORDEM, LYDA 

• tudo deu, prestou e serviu e na verdade, só quando se ama, tudo se dá e ela, 
nas suas próprias palavras, sempre amou a nossa Corporação. 

I• 	I 	. 1 

I 	11) 	1i 	1:11 

.:1 I (1! 	I 
	

II 

11 	• 



 

----......~~~111111111111111111i~ 

• 
Não o faço, porém, sem verificar como se quedaram diminutas, 

ou quase de nenhuma valia, as credenciais de lutador, conquistadas 
em um passado que — pensava eu — poderiam honrar qualquer 
brasileiro. 

É que neste instante acodem-me à mente as palavras do grande 
Poincaré, de quem a advocacia francesa tão merecidamente se or-
gulha: 

 

"Nada mais me honrou na vida, depois de haver sido 
até Presidente da República, do que minha eleição para 
bâtonnier da Ordem dos Advogados". 
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Na 1.421.° sessão extraordinária da 51.° reunião do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada em 14-04-1981, 

o Presidente Bernardo Cabral pediu ao plenário que, de pé, homena-

geasse a memória da funcionária Lyda Monteiro da Silva com um 

minuto de silêncio, no que foi atendido. 



P.a 

ri t
A

se
  `ç

  'O
  9

 '6
1 i
 

( / 

RO ADYOGIEr, 11 	- RI 
de Pesquisa e Coagulado 

O ConselhoFedend reclama e 
cobra a punição dos 
responsáveis pela morte de 
Lfflialtfonteing daSilva 

Pronunciamento do Conselho Federal da OAB aprovado em sessão 
setembro de 1980. 

• 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

CONSELHO FEDERAL 
Av. Marechal Camdra, 210 — 4° andar 

Casa do Advogado -- Tels.. 222-7062 e 242-6491 
20020 Rio de Janeiro, RJ 

Diretoria 
— Biénio 1979/1981 

PRESIDENTE — Eduardo Seabra Fagundes 
VICE-PRESIDENTE — José Paulo Sepúlveda Pertence 

SECRETÁRIO-GERAL — José Bernardo Cabral 
SUBSECRETÁRIO-GERAL — Raul de Sousa Silveira 
TESOUREIRO — José Danir Siqueira do Nascimento 

Membros Natos 
Haroldo Valladão — Miguel Seabra Fagundes 

Alcino de Paula Salazar — José Eduardo do Prado Kelly 
Alberto Barreto de Mello -- Samuel Vital Duarte 

Laudo de Almeida Camargo — José Cavalcanti Neves 
.José Ribeiro de Castro Filho — Caio Mário da Silva Pereira 

Raymunao Faoro 

Delegações dos Conselhos Seccionais 

Amoldo Wald 
George Francisco Tavares 

Raul de Sousa Silveira 

Hermann Assis Baeta 
José Oliveira Costa 
José Moura Rocha 

Abelino de Sena Nunes 
Carlos de Araujo Lima 

José Bernardo Cabral 

Milton Nunes Tavares 
Raymundo Magaldi 

Virgílio Motta Leal Júnior 

José Júlio Cavalcante de Carvalho 
José Maria Othon Sidou 

VValdemar Zveiter 

António Carlos Elizaide Osório 
Francisco Ferreira de Castro 

José Paulo Sepúlveda Pertence 

Manoel Moreira Camargo 
Milton Murad 

Sérgio Bermudes 

Almino Affonso 
Atuizio Sayol de Sá Peixoto 

Haráclito Fontoura Sobral Pinto 

Aluízio Moreira Lima 
Fernarldo Eugénio dos Reis Perdigão 

Manoel Martins dos Reis 

Alberto Venancio Filho 
José M. V. Rocna 

Jurandir dos Santos Silva 

5(T-R 	C Pvlb SC-  - /00 ot6 T/20\)¡ p,o 1  mo 

\OL.X t 2Q eue RIDO A T 	lorRO 	20 

ACRE 

ALAGOAS 

AMAZONAS 

BAHIA 

CEARÁ  

DISTRITO FEDERAL 

ESPÍRITO SANTO 

GOIÁS 

MARANHÃO 

MATO GROSSO 



"iniciamos-'a primeira reunião, por assim dizer, normal deste 
Conselho, depois do sangrento episódio de 27 de agosto, que a todos 
nas vitimou e, conosco, a toda a sociedade civil brasileira. Pião obs-
tante ( trauma ainda vivido, é preciSb retomar a rotina de nossas 
tarefas institucionais. 

Mas, não é possível fazê-lo antes de lembrar que faz treze dias 
da morte brutal de nossa inesquecível D. Lyda. E até agora nada 
prenuncia a apuração do crime terrorista. 

Nesta apuração, solene e pateticamente, se disse empenhada 
a honra do próprio Governo. E não há por que duvidar da sincerida-
de dos que o proclamaram. Ao menos, enquanto tradução do re-
púdio moral de homens de bem à selvageria do fato. 

No entanto, mais que a honra das autoridades, e mesmo mais 
que a legitimidade do regime, é a eficácia do poder constituído 
que está posta em questão. Quando a difusão do medo não é méto-
do do próprio governo — e não temos por que suspeitá-lo a in-
tranqüilidade pública, gerada impunemente por marginais da ativi-
dade política, é. prova de desgoverno. Por isso, nessa quinzena de 
sombrios boatos tornados verossímeis pela tragédia da Ordem, a 
confiabilidade do Poder Público foi golpeada fundamente: a cada 
escola que dispensava os seus alunos, a cada edifício evacuado às 
presas, a cada escritório, a cada oficina que interrompia o seu tra-
balho, e até a cada cidadão que não encontrava, na banca de hábi-
to, o jornal pretendido. 

Por isso, ainda que estrepitoso e autêntico o anúncio da re-
pulsa moral dos governantes ao terrorismo, a Nação exige mais. A 
sociedade espera, ainda em vão, por um ato político, que dê tes-
temunho e segurança do engajamento efetivo do poder do Esta-
do, na decisão de apurar e reprimir os crimes do terrorismo. En-
quanto estes, de gravidade menor, poderiam ter sido contidos por 
uma simples investigação policial eficiente, até esta foi negada, como 
hoje acentua, na imprensa, o Presidente Eduardo Seabra Fagundes. 
Agora, quando a impunidade dos fatos anteriores conduziu ao ho-
micídio covarde, a dimensão do problema, como notou Raymundo 
Faoro, reclama uma decisão política, não bastando mais a aparen-
te mobilização :dos instrumentos policiais, sem que ao me 
dê aos seus agentes de boa fé a garantia de que podem ap 
temor. 



dades pela prática dos atentados, punindo seus autores, bem 
como de prosseguir, a qualquer custo, no processo de norma-
lização democrátiCa. 

Propomos, ainda, que se pondere a Sua Excelência "que 
a melhor forma de conseguir apoio e participação de todos os 
segmentos da sociedade civil para essa patriótica tarefa é apres-
sar o retomo do País à sua plenitude democrática, que tem 
como pressupostos a supressão da Lei de Segurança Nacional, 
a realização de eleições diretas e livres em todos os seus níveis 
e a convocação de uma Assembléia Nacione' Constituinte" para 
estabelecer novo ordenaniento jurídico nadonal, com base 
no princípio de sua legitimidade institucional. 

Solicitamos, finalmente, que aprc 'ala sta Indicação, nos 
termos regimentais, seja a mesma transmitida ao Exmo. Sr. 
Presidente da República, como a expressão da confiança dos 
advogados brasileiros de que o Poder Executivo conseguirá 
identificar os artífices do terror e desativar o plano terrotista 
que amedronta e sobressalta a Nação". 

Indicação apresentada no Conselho Federal e subscrita.  por vários Conse-
lheiros e aprovada em 9/09/80. 
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A opinião pública não se engana mais. E repele avencenações 
de ópera bufa, à custa de pobres paranóicos de arraial, com que al-
guns ainda tentam engodá-la. Ela sabe de onde pode realmente es-
tar partindo a espiral da violência. A imprensa mais insuspeita ao siste-
ma de poder já dá conta da atividade desafiadora de gruposorganizados, 
para torpedear a todo custo a relativa liberalização política em cur-
so. E não pode mais esconder a evidência de que deles participam —
até por temor à descoberta das atrocidades cometidas — integran-
tes, atuais ou não, do aparelho repressivo montado na época mais 
negra do regime autoritário. 

Se nesses setores está a verdade sobre os atentados, a sua reve-
lação não maculará a honra do Governo de hoje. Ao contrário. 
Só assim se dará prova, não apena de que os terroristas já não 
estão no poder -- do que não se pr'etende ter dúvidas — mas tam-
bém que o poder constituído não às teme e que as verdades que 
eles possam trazer à tona já pertencem à História. 

O que a Nação não quer é ser forçada a acreditar na vigência, 
ainda hoje, de um pacto de silêncio solidário entre o poder legal e 
os porões de uma ditadura, que se diz e que preferimos reputar ul-
trapassada. O que se espera é não ser levado a crer, ainda agora, na 
veracidade de murmuradas transações, nas quais a cessação dos atos 
de terror custaria não apenas a impunidade dos crimes praticados, 
mas também a parada ou a reversão do processo político da demo-
cratização jurada deste País. 

Para não crer em nada disso é que os advogados, cremos e con-
fiamos, reclamando-a e cobrando-a, na punição dos culpados pela 
morte da inocente que pranteamos". 

Nos dias 28 e 29 de agosto p. passado, no Palácio do Pla-
nalto e na cidade de Uberlândia, o Exmo. Sr. Presidenta da 
República condenou os atentados terroristas praticados contra 
nossa Instituição e contra a \Câmara de Vereadores do Municí-
pio do Rio de Janeiro, qualificando seus autores de "facíno-
ras", comprometendo-se, peremptoriamente, a determinar a 
apuração dos crimes perpetrados e reafirmando que tais atos 
não impedirão, de modo algum, 'a sua disposição de "levar 
o país à normalidade democrática". 

Por outro lado, os assessores governamentais são claros 
quando informam que "é ponto de honra" do Presidente da 
República o esclarecimento dos últimos atentados políticos, 
pois não há dúvida de que o terror desencadeado visa abalar 
a autoridade presidencial, bem como desestabilizar o seu proje-
to de democratização da vida nacional. 

Por estas razões, vimos propor a esse Egrégio Conselho, 
que manifeste seu apoio ao Presidente João Baptista Figueire-
do no propósito, tornado público, de apurar as responsabili-

~„ 



D. Lyda: Homenagem 

à sua memória 
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Advogados, magistrados, educadores 'e familiares de D. Lyda 
Monteiro da Silva reuniram-se na sessão solene do dia 27 de agosto, 
quando se homenageou sua memória, dois anos após o atentado 
terrorista, até hoje impune. A OAB', na ocasião, lançou as carti-
lhas de "orientação legal preventiva aos necessitados", apresentadas 
em dois livretos ilustrados pelo cartunista Jaguar, e com noções de 
Direito Civil, Direito Penal e Direito do Trabalho, em linguagem clara. 
A cartilha será distribuída nas favelas do Rio, experimentalmente. 

CUMPRIU SUA MISSÃO 

Conhecia-a desde a sua admissão, quando jovem, muito jovem, 
pois ainda não atingira os 17 anos, em 1937. Como a única mulher 
que prestava serviços ao Conselho Federal, ela amava esta Casa 
e ao seu serviço se dedicou com empenho. 

Sabia ela, ou veio a saber, que "nada de verdadeiramente grande 
se faz sem uma parcela de amor". 

Ao completar 25 anos de serviço, foi homenageada em sessão 
presidida pelo nosso eminente e saudoso Povina, que declarou, com 
a sua autoridade: "São os Conselheiros, por minha voz, que vêm 
dizer-lhe o quanto se mostram agradecidos pelo seu meritório es-
forço e são, ao mesmo tempo, os seus colegas de trabalho que lhe 
auguram outro quarto de 'século, fazendo preces a Deus para que 
não lhe falte a saúde nem a fé nos destinos da Ordem, a confiança 
na sua missão ...". 

Lyda não teve nunca acanhamento em acercar-se de quem a 
poderia auxiliar e até mesmo quando doente, de sua residência, con-
trolava o seu serviço e estava a par de toda a movimentação da 
Secretaria. 

Criou, na verdade, uma escola, infundindo (nos demais funcio-
nários) esse espírito de amor e dê inquebrantável f nos destinos 
da Ordem. São dela as palavras seguintes. "Disse, de certa feita, 
o nosso eminente Dr. Levi Carneiro: — Nunca imaginei a Orde 
dos Advogados como fonte de vantagens, de benefícios, de c 



didades 	É, pois, com o mais vivo sentimento de alegria que me 
vejo entre vós. Obrigada, meu Deus, por) encontrar em cada um 
de meus amigos um pouco de mim mesura. A Ordem dos Advoga-
dos me deu esses amigos. A ela todo o penhor da minha gratidão". 

Ela que fora dedicada auxiliar e bondosa colega, nas suas de-
clarações e observações, antevendo, talvez, o que lhe viria a acon-
tecer, escreveu: "Morrer, porém quando? Que eu não faça vergo-
nha na hora de partir ...". 

Deus a atendeu. Deu-lhe um fim trágico, mas em que não pôde 
fazer vergonha, e em que, antes, lhe permitiu demonstrar as quali-
dades de extraordinário valor. Cumpriu brilhantemente a sua mis-
são, deixando a marca da sua conduta, como servidora e como mãe. 

• Do discurso proferido perante o Conselho Federal da 
OAB, em sessão de 27-08-1982, por Joaquim Gomes de 
Norões e Souza, membro do mesmo Conselho, represen-
tante do Conselho Seccional do Pará. 
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Prêmio D. Lyda Monteiro da Silva 



"Considerando que a 27 de agosto de 1980 a cegueira e a estu-
pidez do terror ceifaram a vida de nossa inolvidável Lyda Monteiro 
da Silva; considerando que o assassinato de Lyda Monteiro da Silva 
confirmou à Nação inteira a necessidade imperiosa de ser ,tomada 
uma atitude de firme repúdio à escalada do terror; considerando que 
constitui madura atitude de rejeição ao terror, estudá-lo também 
do ponto de vista jurídico; considerando, ainda, que devem ser per-
petuadas, na memória dos advogados, a imolação de Lyda Monteiro 
da Silva e a firme reação que a Ordem deflagrou logo após o nefando 
momento em que a própria entidade foi transformada em alvo da 
loucura do terror; considerando, por último, que a ameaça do terror 
não deve ser subestimada e, bem antes, ser mantida sempre viva 
em nossa cogitação", o Conselho Federal da OAB instituiu o Prêmio 
Lyda Monteiro da Silva, ao qual poderão concorrer advogados e es-
tagiários de Direito. 

". nizr 

Resolução n° 144/81' 

"O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto criado pela Lei n.° 
4.215, de 27 de abril de 1963; 

Considerando que este Conselho decidiu, em sessão plenária 
de 12 de maio de 1981, instituir um Dia Nacional Contra o Terror; 

Considerando que a primeira comemoração, alusiva à data, foi 
marcada para o dia 27 de agosto de 1981; 

Considerando qüe a 27 de agosto de 1980 a cegueira e a estu-
pidez do terror ceifaram a vida de nossa inolvidável Lyda Monteiro 
da Silva; 

Considerando que o assassinato de Lyda Monteiro da Silva con-
firmou à Nação inteira a necessidade imperiosa de ser tomada uma 
atitude de firme repúdio à escalada do terror; 

Considerando que constitui madura atitude de rejeição ao terror, 
estudá-lo também do po -do de vista jurídico; 

I 	• 	:I 
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.......adenemeedemeeem 

Considerando, ainda, que devem ser perpetuadas, na memória 
dos advogados, a imolação de Lyda Monteiro da Silva e a firme rea-
ção que a Ordem deflagrou logo após o nefando momento em que 
a própria entidade foi transformada em alvo de loucura do terror; 

Considerando, por último, que a ameaça do terror não deve ser 
subestimada e, bem antes, se.: mantida sempre viva em nossa co-gitação, 

RESOLVE: 

Art. 1.° — Fica instituído o Prêmio "LYDA MONTEIRO DA SILVA", 
a ser conferido, anualmente, pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, a que poderão concorrer advogados inscritos 
em qualquer Conselho Seccional e estagiários matriculados nos dois 
últimos anos do curso jurídico de qualquer Faculdade de Direito, na 
forma do Regulamento a ser oportunamente expedido. 

Art. 2." — Concorrerão à premiação trabalhos jurídicos, rigoro- 
samente inéditos, que versem o tema "Terrorismo — Implicações 

Ju-rídicas". 

Registre-se, publique-se e cumpra-se, 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1981. 
J. Bernardo Cabral — Presidente." 

Homenagem de J. Ribeiro de Castro Filho 

A propósito, falou o ex-bâtonnier: 

"Recebi, com desvanecimento e também sob grande emoção, o 
convite que V. Excias. — Presidente Bernardo Cabral e Francisco 

Costa Netto — me fizeram para que, em nome dá Conselhos Fe-
deral e Seccional, que V. Excias. conduzem com segurança e visão, 
falasse nesta sessão solene que se realiza em homenagem à me-
mória de Lyda Monteiro da Silva. 

Aqui estou para cumprir a penosa missão: falar de uma amiga que teve a sua 
vida truncada e ceifada, antes da natural ocorrência 

biológica, por mais um ato daqueles que procuram ria violência, sob 
a forma do atentado, alcançar seus objetivos, às vezes idealistas, 
às vezes inconfessáveis, mas sempre brutal e intolerável o proceáso, a via eleita. 

Alberto Ruiz Eldredge, professor da Faculdade de Direito de 
Santiago do Chile, tem palavras candentes, que merecem reflexão, 
contra esses atos de um dos quais foi vítima a nossa multo querida 
e saudosa Lyda. 
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Em voto proferido p‘eJnte o Comitê Jurídico Interamericano, 
assim se pronunciava: 

'Repugna à consciência universal, sem distinção de doutrinas, 
ou de princípios morais, os fatos gravíssimos que vêm ocorrendo 
no mundo inteiro e não só na América, mediante os quais se gera 
o terror, o pânico, a confusão, se atinge o direito dos Estados de 
se autodeterminarem e o poder público dos governantes; se priva 
da liberdade e até da própria vida funcionários diplomáticos e con-
sulares, inclusive professores universitários; pessoas são seciões-
frades, ainda que absolutamente alheias a grupos ou interesses em 
luta'. 

E prossegue o mestre chileno: 
'Estes fatos constituem certamente, sem a menor dúvida, delitos 

gravíssimos e atrozes. 
Não importa a sua natureza, seus motivos e objetivos; podem 

constituir delito político, comum ou conexo, mas por suas carac-
terísticas, modalidades e crueldade, merecem o mais severo repúdio 
de todos os homens: e, particularmente, daqueles que, alheios ao 
Poder, gozam da autoridade moral para qualificá-los e analisá-los em 
suas causas profundas' (p. 69). 

Uma dessas práticas inomináveis se abateu sobre a nossa que-
rida Lyda, embora o ,alvo fosse a Ordem dos Advogados do Brasil, 
na figura do então seu bravo Presidente, Dr. Seabra Fagundes. , 

Nesta tarde, talvez a melhor forma de se homenagear a' nossa 
saudosa companheira, que era mansa e pacífica, que detestava a 
violência, que era toda amor e bondade, se deva constituir em urna 
nova proclamação de reafirmação de nossa posição em todas as 
fases da nossa vida na história da comunidade brasileira, quando 
em risco o Direito. 

Nunca faltamos e não haveremos de saltar. 
Fiel, que sempre, foi, aos princípios que informaram a sua cria-

ção, defendendo a ordem jurídica democrática e o seu aperfeiçoa-
mento, como disposto no Art. 18 de sua Lei Orgânica, .e inato na 
consciência de seus membros componentes, não basta, porém, o 
protesto, a inconforrhação, o repúdio..  

Seguindo a lição de Eldredge, deve a Ordem, face às circuns-
tâncias presentes — que são da maior gravidade —, incluir, em sua 
programática, além da repulsa, o estudon  na hipótese, das causas 
profundas, geradoraS desses comportamentos brutais, que ceifam 
vidas, vidas, que mantêm em cárceres privados, sem defesa, pessoas 
humanas; que destroem monumentos da _civilização, que extorquem 
e que, por tudo isso, repugnam 'à consciencia universal. 

Ao lado das conclamaçôes devemos. prosseguir, acrescent 
ampliando o nosso caminho. Ortega y Çasset preferia o c 



,I---Convençam-se os-homens de que os ideais puros e santos têm 
aquele destino das ralzes.• profundas de que falava Oliveira Martins 
e• que, em face delas, será inútil a violência: 

'Nenhuma charrua destrói, apesar de revolta, a leiva pelo ferro 
das conquistas, depois de esmagadas as folhas e troncos pelo tro-
pear dos cavalos de guerra, depois de queimados e reduzidos a 
cinzas pelos incêndios das invasões: embora se lancem novas se-
mentes à terra e nasçam vegetações novas, essas raízes profundas 
tornam a reverdecer, crescem, dominam um chão aue é seu e, afinal, 
convertem ou esmagam, transforniam ou exterminam, de um modo 
obscuro, lento mas invencível, as plantas intrusas'. 

As raízes profundas da democracia, do 'cEstaáo de Direito, da 
Justiça Social são valores eternos que um dia reverdecem na His-
tória, mas seu caminho será o da pregação, do convencimento e, 
jamais, o da violência, pousada intolerável. 

Externada, em poucas palavras, a nossa ira santa, a que se re-
feria Rui, falemos agora da figura humana, tão suave, da nossa que-
rida e saudosa companheira de trabalho, que se chamou Lyda Mon-
teiro da Silva. 

Nasceu ela em Niterói, em 5 de dezembro de 1920, e era filha 
de Luiz Monteiro da Silva e de D. Ludovina Monteiro da Silva; 
ambos falecidos. 

Descendente de família pobre e portadora, desde os mais tenros 
anos, de un extraordinário senso de resabnsabilidade, ao lado de 
uma grande intuição,-ialgumas das jóias. que, entre outras, ornavam 
sua personalidade, Lyda percebeu, desde logo, a necessidade de tra-
balhar para a sua manutenção e auxílio aos seus. 
•' Assim, aos dezesseis anos de idade, uma criança ingressava 

no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil corno sua 
primeira datilógrafa; isso, em 10 de agosto de 1937, por coincidência 
dolorosa, no mesmo mês, como vedes, da tragédia estúpida e, pre-
cisamente, quando completava 43 anos de Casa. 

Estranha e dolordsa coincidência do ingresso e do holocausto. 
Com esse longo tempo de serviço e ern podendo se aposentar, 

Lyda não quis, tanto - que estiinaa e queria a nossa Corporação; 
que considerava o seu primeiro e 'grande ánior, como escreveb, em 
certo = trecho das suas notas de Memórias que denominava 'Ga-
ratujas'. 

De tal modo se houve Lyda nótrabalhaiaue, poucos anos depois 
do seu ingresso na Casa,' isto é, em1944 ainda muito moça,'com 
apenas 24 anos de idade, era eleyada à posição de Chefe da Secre-
taria e, nessa condição, foi Secretária de todos os presidentes a p 
de então e até a sua morte., Ir 

• 
— que é vida, inconformação, pregação — à pousada, que é confor-mismo e comodismo. 

Não importam os que não nos seguem; mas que tenhamos cum-prido o nosso dever. Um dia, 
a História falará de nós, dos advoga-

dos que, desde a primeira hora, estiveram na estacada, sustentando o 
Direito como v;a de acesso à democracia, ao Estado de Direito, à 

Justiça Social e combatendo a violência. 

González Lapeyere, em seu livro 'Aspectos Jurídicos del Terro-
rismo, adverte que a questão, pelo seu dramatismo e gravidade —
e nós acrescentaríamos, pela 

sua complexidade — não 
solução apenas por parte dos juristas, apesar do seu zeloencontrará 

e prudên-cia. É indispensável, prossegtile ele, a colaboração, nessa luta, 
dos políticos, dos sociólogos, dos economistas, dos educadores e, em 

geral, de todos os homens que, odiando a violência, aspirem ao pro-gresso humano. 

Tanto mais se faz necessária a ação em conjunto quanto se 
sabe, pela lição dos estudiosos do assunto e pela própria observa-
ção dos fatos, que essa forma de violência apresenta em suas 
origens, como agentes, de um lado os que se rebelam contra uma 
ordem reinante — que têm como injusta — e de oo 
que, detentores do Poder, pretendem manter um estadut

o
r 

 de coisas 
aqueles 

agressivo, explorador e, por isso mesmo, anti-social. 

Tem-se, assim, o terrorismo, arma brutal dos inconformados, e o 
terror, forma sinistra de combate. eleita pelos detentores do Poder, 

como bem o fixou a acuidade de Serrano Neves. 

De que valeram os sacrifícios de Gandhi, de Kennedy, de Luther King, de João Paulo li, de 
Lyda e de tantos outros mártires? 

Faz-se mister que os homens, governantes e governados, se 
convençam de que só através da democracia e do Estado de Direito 
reinante haverá clima para as orandes transformações que, ume dia, 
hão de conduzir à Justiça Social. 

As minorias, mesmo idealistas e por mais puros que, sejam os 
seus sentimentos, não podem se opor às maiorias legítimas, atra-vés da violência. 

perseguida a vitória. Na pregação e no proselitismo, e jamais pelo crime, deve ser 

Crime do terrorista, que agride, que seqüestra, que destrói, que 
mata. Crime do Estado, que exerce a repressão através do terror com todo o seu cortejo de 

torturas, as mais sofisticadas e incríveis. 
Mas é estranho observar-se —' e o quadro é de 'perplexidade —

quando se verifica que, ao terrorismo, o Estado contrapõe o terror 
que, em última análise, é um irmão siamês daquele. E aí se tem 
um quadro de torturas, as mais abomináveis, que nem o marinheiro 
de Allan Põe divisou. 
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Ao completar 25 anos de trabalho, sempre 
a mesma — honesta, capaz, solícita, dedicada 	Lyda recebeu 

do Conselho Federal urna grande 
homenagem que teve, como porta-voz, 

o eminente Ministro Prado Kelly, então nosso Presidente. 

Ouçamos a narrativa do ilustre Dionysio 
Silveira a propósito desta festa de carinho e de justiça, em artigo 

publicado em 'O Jornal', de 19 de agosto de 1962: 

'Na sexta-feira da semana passada, dia 10, 
participei de uma festa que me comoveu e despertou-me recordações 

gratas e tristes. 
Foi no salão do Clube dos Advogados, onde, na tarde daquele 

dia, a Senhora Lyda Monteiro da Silva, Chefe da Secretaria 
do Con-selho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, recebeu carinhosa homenagem 
dos ilustres conselheiros em exercício e daqueles que 

já tiveram a honra de integrar aquele órgão disciplinar da 
classe, bem assim, de juízes, de representantes do Ministério Público e dos advogados. 

O 
motivo dessa festa foi o transcurso do 25.° aniversário 

de sua investidura no cargo que vem dignificando e no qual 
tem conquis-tado a estima e o respeito de todos. 

Sua dedicação ao serviço, sua inteligência, sua 
primorosa for-mação moral, sua incansável operosidade, 

enfim, seu corretíssimo e exemplar comportamento na Secretaria do Conselho Federal, a 
superior instância da Ordem dos Advogados, recomendaram D. 
Lyda à estima, ao reconhecimento e ao respeito de todos nós. 

Daí essa expressiva 
e corrlovedora demonstração de 

carinho, promovida 
pelo Conselho da Ordem, cujo presidente, o eminente 

Prado Kelly, antes de passar o bastão de comando, no dia 
seguinte, a essa figura ímpar que é Povina Cavalcanti, presidiu aquela reunião, 

proferindo primoroso discurso do qual extraí este período, signifi-
cativo do apreço que envolve a homenageada: "São os Conselhei-
ros, por minha voz, que vêm dizei-lhe o quanto se mostram reco-
nhecidos pelo seu meritório esforço e são, ao mesmo tempo, os 
seus colegas de trabalho que lhe auguram outro quarto de 

século, fazendo preces a 
Deus para que não lhe falte a saúde, capaz de resistir aos agravos do 

tempo, nem a fé nos destinos da Ordem, a 
confiança de sua missão, altamente representada, em todos os 
tempos, na vida nacional"'. 

Eis o julgamento, não de um ou de alguns amigos, mas de uma 
Corporação. 

E, agora, algumas das 
palavras de Lyda, agradecendo: 

'Disse, certa vez, o nosso eminente 
Doutor Levi Carneiro: "Nunca imaginei a Ordem dos Advogados como fonte 

de vantagens, de benefícios, de comodidades ...". 
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E eu peço licença a tão ilustre personalidade para fazer de suas 
palavras a minha profissão de fé. 

Amei e amo a Ordem, desde que nela ingressei, não pelos be-
nefícios que ela pudesse me proporcionar — e têm sido muitos —
mas por ter sido o meu primeiro amor e, por isso, o mais puro. 

É, pois, com o mais vivo sentimento de alegria que me vejo 
entre vós. A todos saúdo e proclamo comovida: Obrigada, meu 
Deus, por encontrar em cada um de meus amigos um pouco de mim 
mesma. A Ordem dos Advogados me deu esses amigos. A ela, 
todo o penhor de minha gratidão'. 

E concluindo: 

'Ao finalizar, desejo externar a gratidão que guardo daqueles 
com quem convivi, principalmente dos meus ex-presidentes: Drs. 
Levi Carneiro, Fernando de Mello Viana, Raul Fernandes, Augusto 
Pinto Lima, Odilon de Andrade, Haroldo Valladão, Attilio Vivacqua, 
Miguel Seabra Fagundes, Nehemias Gueiros, Alcino Salazar e Prado 
Kelly, a quem agradeço as palavras a mim dirigidas e reitero toda 
a minha admiração pelas qualidades de que é possuidor, cuja pró-
xima ausência desta Casa só é compensada pela certeza de que vai 
ser sucedido por essa figura invulgar que é o Doutor Povina Ca-
valcanti'. 

Eis aí, em poucas palavras, o que tinha sidL e continuou a ser 
a atuação de Lyda na Ordem e o seu próprio perfil, no seu agra-
decimento. 

Aliás, em se falando do perfil, da personalidade de Lyda, é 
curioso observar que era ela uma pessoa a um só tempo expan-
siva e extremamente dada, mas também introspectiva: diríamos, 
urna meditadora. 

Nas suas 'Garatujas', espécie de diário íntimo, encontram-se 
passagens de extrema beleza e que justificam mais esse julga-
mento. 

Assim, de uma feita meditava: 

'Dizes que a solidão é 'urna opção. 
Eu amo a solidão e às veies' a 'detesto. 
Bom, mesmo, é a solidão 'voluntária. 
Gente perto ... e a gente ;isolada, [Se assim o desejar!. 

Ao entrar em férias em 1979, as últimas, porque ao de 
ocorreria o assassinato brutali escreveutli 



'Entro em férias hoje. 
Que Deus me ajude e que, ao voltar, encontre: 
Paz! 
Amor! 
Alegria com minha volta, 
Comunicação, 
Respeito, 
Carinho. 
Ajudai-me, meu Pai Celestial! 

Lyda'. 

Eis aí algumas passagens, trechos que mostram o que era o 
espírito de Lyda, meditativa, preocupada ou até atormentada com 
problemas comuns a todos nós: a solidão, a paz, o amor, o res- 
peito, a alegria, o carinho e sempre a invocação do Pai Celestial 
em favor dos homens. 

Ao seu grande e primeiro amor, a Ordem — pois só depois 
sobreveio Luiz Felipe, seu filho e nosso querido amigo, jovem que 
guarda e conserva a dignidade e grandeza de sua mãe, ao seu pri-
meiro amor —, Lyda tudo deu, prestou e serviu e na verdade, só 
quando se ama, tudo se dá a ela, nas suas próprias palavras. sem-
pre amou a nossa Corporação. 

Dir-se-ia que havia, por parte de Lyda, como espécie de preo-
cupação quase inconsciente, de dar mais do que recebia. 

Remunerada a função que exercia, como natural que assim fosse, 
era o seu propósito de devolver, a mais sob a forma de trabalho e 
de dedicação, o que, em razão dele, recebia como remuneração. 

Devo terminar e, para fazê-lo e porque não posso fazer melhor, 
procurando expressar tudo que nos vai na alma neste instante, per- 
miti que evoque palavras do grande mestre Orlando Gomes, no 
panegírico a Joaquim Pimenta: 

'As emoções irreprimíveis que a morte de um amigo 
desperta em nós outros, que lhe sobrevivemos, desdo-
bram, no primeiro momento, em explosões incontidas de 
dor. Quando, porém o desfilar das horas vai desvane- 
cendo essa impressão primeira do desespero e atordoa-
mento, lá dos recônditos ignorados da alma emergem, em 
notas tristes, os sons riaviosos, de enternecedora me-
lodia. 

É o Noturno chopiniano da saudade. 
Momento azul da vida humana em que a dor e o 

prazer, a tristeza e a alegria se aglutinam miraculosamen-
te, produzindo a sensação do inefável. Inebriado pela 
magia dessa música interior, o homem transpõe os hori-
zontes da realidade, para viver um mundo estranho onde 
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a visão do ente querido, que se apartou, deixa a impres- 
são de que a vida não se extinguiu. 	,C  

Infelizmente, a permanência nessa região ignota é 

efêmera. Com  o perpassar do tennpo,.o .  eco dessa toada 
melancólica vai morrendo a pouco e pouco, lentamente, 
insensivelmente. 

Depois, é a volta à realidade. A vida a nos anunciar 
que tudo foi um sonho que viveu. 

O tempo é irrequieto e travesso garoto que se com- 
praz em apagar de nossa memória a lembrança dos fastos 

Idos. Com  a sua presença "tudo cai, tudo passa, tudo se 
esvai, tudo finda". .Mas ele próprio nos censuraria se 
permitíssemos que tudo cessasse ao cerrar-se do se- 

pulcro. 
Se a morte é silêncio e sombra, a amizade é luz e 

som. Se a morte mergulha suas vítimas no esquecimen-
to, a amizade vai buscá-las; trazendo-as para a companhia 
dos vivos, pela mão solícita da saudade. Só, porém, os 
que em vida souberam tecer o trama delicado desse sen- 
timento nobre, com a estriga puríssima do desinteresse 
só esses espargem, ao morrer, essa flor maravilhosa que 
reclina sobre o coração dos amigos. 

Todavia, quando a vida que feneceu foi a de um varão 
enobrecido pela formosura do espírito, à saudade dos ami-
gos se vem ajuntar a admiração dos contemporâneos'. 

Fausto exclama desesperado, ao instante que ia passar: Fica, 

tu és tão bom! 
Esse seria, tambér., o apelo do nosso coração: que você fi- 

casse Lyda. Mas você não ficou. A brutalidade do terrorismo cruel 
não permitiu que assim fosse. 

Todavia, ao invés do instante, que se foi, na tragédia goethiana, 
fica o culto de sua memória e da sua presença, pela nossa saudade. 

Aos bons e aos justos, a coroa de louros". 

Homenagem de Carlos de Araújo Lima 

"Aeroporto de Orly. Atlp .çle 1970. Cheig; a Paris, recepcio- 
nado por uma multidão, vindo de Atenas, Mikis Théo iorakis. Imenso, 
pernas de gigante, fora resgatado por Servan-Schreiber, dirri-or de 

L'Express, de um campo de concentração, t mpc da ditadura militar 
dos coronéis, também implantada naquele país. Théodorakis! Ar-
tista genial, grego, socialista aíriando desbragadamente a Liberdade 
que interpretava nas suas composições musicais com autenticidade 

de guerrilheiro. 
Théodorakis declara: 
— O gosto da Liberdade é amargo!, 

roí 



• 
Mitterand acrescenta: 
— E amargo, necessariamente amargo. É preciso que seja 

amargo! 
Finaliza Mitterand: 
— Amargo e delicioso! 

Sr. Presidente, 

Pedi a palavra, pela ordem, para requerer a V. Excia. constem 
da Ata as palavras que vou proferir, em seguida. São de Bertholt 
Crecht. A leitura das mesmas se constitui numa homenagem à' 
minha e à nossa Lyda. A nossa Lyda cujo corpo foi estraçalhado 
e voou aos pedaços. Pedaços de seu corpo que se colaram, embu-
tiram nas paredes da sala onde trabalhava e servia há quarenta anos, 
com amor, a esta Casa. Da nossa querida Lyda, também vítima 
desse terrorismo sempre boçal, agora terrorismo fardado, que ainda 
não foi punido porque desafia todas as forças. Vítima desse terro-
rismo que se seguiu com outras bombas, culminando com as do 
Rio Centro, à luz do Sol, todos sentiram, todos viram, todos pela 
força da evidência, impedidos de concluir de outra forma! O terro-
rismo! O terrorismo que pretende, inutilmente, impor uma forma 
requintada de ditadura delirante, aquela que pensa poder impor esta 
determinação que nos parece equivale ao seguinte: 

— Aquilo que vocês, todos, estão vendo, vocês não estão vendo! 
— As conclusões que vocês estão tirando, vocês não estão ti-

rando! 
— É crime pensar! 

A leitura dos versos de Brecht, que lerei a seguir, eu a faço, 
em manifestação pessoal, minha à nossa Lyda. Sobre a sua parti-
nência à atualidade que suportamos e aos homens do Poder que 
mandam e desmandam neste Brasil, ides julgar. Corno o caboclo 
do Amazonas não posso deixar de imantar a força espantosa das 
águas. São estes os versos de Brecht: 

'General, vosso tanque é um carro forte 
— derruba florestas e esmaga centos de homens. 
Tem apenas um defeito: precisa de motorista. 

General, vosso bombardeiro é forte 
— voa mais célere que o vento e agüenta 
mais do que um elefante.. 
Tem apenas um defeito: precisa de aviador. 

E um homem, general, é muito útil 
— serve para voar, serve para matar ... 
Tem apenas um defeito: serve para pensar' ". 

O 'Abraço da semana' — pé publicado em "A Crítica", de Ma-
naus, é dedicado pelo advogado Araújo Lima, como complementa-
ção, à homenagem que se prestou, no Rio, a D. Lyda Monteiro da Silva. 
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Regulamento do Prêmio 

Lyda Monteiro da Silva 
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O Conálho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, tendo em vista o disposto na Resolução n.° 144, de 
27 de agosto de 1981, e no uso de suas atribuições legais, 
resolve baixar, para o Prêmio "Lyda Monteiro da Silva", o 

mèdr., 	seguinte: 

.^ 	:' 
REGULAMENTO ;;;'.".1 

Art. 1.° — Os trabalhos que concorrerem, em 1981, ao Prêmio 
"Lyda Monteiro da Silva", deverão ser apresentados, na Secretaria 
do Conselho Federal ou das Seccionais, até o dia 30 de novembro 
de 1981. 

Art. 2.° — O trabalho de advogado terá a extensão de 50 (cin-
qüenta) páginas' ni51)riiinimo; o trabalho de estagiário, 30 (trinta) pá-
ginas no mínimo. 

§ 1.°  - Os trabalhos deverão ser apresentados sob forma dati-
lografada, em papel tamanho ofício, observando-se espaço 2 (dois). 

§ 2.° — Obrigatoriamente deverá o trabalho ser apresentado em 
3 (três) vias encerradas em envelopes opacos, fechados, contendo 
os seguintes dizeres: 

"CONCURSO DE MONOGRAFIAS" 

"PREMIO LYDA MONTEIRO DA SILVA" 

A esses dizeres deverá ser anexada uma' referência à categoria 
em que concorre o candidato (advogado ou estagiário), bem c 
seu pseudônimo. 



§ 3.° — Juntamente com o envelope a que se refere o parágrafo 
anterior, c candidato apresentará um outro, do mesmo formato e ta-
manho, igualmente opaco, ro Interior do qual serão guardados os 
elementos de identificação, bem como a comprovação da qualidade 
de advogado ou de estagiário. 

Art. 3.° — As inscrições serão gratuitas e o candidato receberá, 
no ato, um protocolo, que o habilite a identificar-se no momento 
oportuno. 

§ 1.° — Nenhum membro do Conselho Federal poderá parti-
cipar do concurso, mesmo que licenciado. Esta proibição também 
atinge o Conselheiro Seccional que substitui um membro, em vir-
tude de licença. 

§ 2.° — As vedações, a que referente o artigo anterior, não ini- 
bem, contudo, que seus destinatários sejam designados pela Comis-
são Julgadora. 

Art. 4.° — Recebidos os trabalhos pela Secretaria da Secção, 
serão enviedos desde logo, ao Conselho Federal para julgamento. 

Art. 5.° — O Conselho Federal escolherá, a cada ano, duas Co-
missões de três membros efetivos e respectivos suplentes, com as 
atribuições de examinar os trabalhos de advogados e de estagiários, 
e de atribuir-lhes notas, variáveis de O a 10. 

Art. 6.° — Serão classificados os trabalhos que obtiverem, no 
mínimo, nota final 7, vedada, em qualquer hipótese, a revisão de 
julgamento. 

Art. 7.° — A Comissão Examinadora terá o prazo de 30 dias, 
prorrogável por mais 15, para a conclusão de sua tarefa. 

Art. 8.° — Havendo empate entre dois candidatos, o Prêmio será 
dividido entre eles, em partes iguais. Se ocorrer entre mais de 
dois, proceder-se-á a sorteio. 

Art. 9.° — Será desclassificado o candidato que, de qualquer 
forma, der causa à identificação de autoria ou de conteúdo do tra-
balho referente ao concurso. 
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Art. 10 — A Comissão se reunirá em datas prefixadas sob a 
direção do Presidente do Conselho Federal ou de Conselheiro es-
pecialmente designado, para confronto dos mapas pessoais dos jul-
gadores e classificação final. 

Art. 11 — Colhidos os resultados, ainda que p miais, será orga-
nizado o mapa geral, em seguida assinado pelo Presidente pelos 
membros da Comissão e pelo Secretário dr Co! ;urso. 

Art. 12 — Concluídos os trabalhos de classificação, o Presiden-
te, em reunião do Conselho, retirará da urna ou do cofre todas as 
sobrecartas de Identificação ali encerradas, para a seleção daquelas 
cuja numeração coincida com a dos trabalhos premiados. 

Art. 13 — As sobrecartas restantes não serão abertas, e com 
trabalhos, cuja numeração a elas corresponda, serão restituídas aos 
interessados, mediante apresentação do protocolo, sob o mesmo 
número. 

Art. 14 — Ao advogado classificado em primeiro lugar será 
conferido i prêmio de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros). 

Art. 15 — Ao candidato estagiário classificado em primeiro 
lugar será conferido o prêmio de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cru-

zeiros). 

Art. 16 — Os trabalhos premiados, com a devida classificação, 
poderão ser divulgados pelos premiados com a anotação "Obra 
Premiada pela Ordem dos Advogados do Brasil — Conselho Federal". 

§ 1.° — Além da classificação, constará da publicação, na orelha 
ou na contracapa do impresso, a anotação de que o prêmio diz res-
peito a trabalho de advogado ou de estagiário. 

§ 2.° — Ainda que o estagiário haja, antes da divulgação da 
obra, recebido grau de bacharel, não lhe será permitido omitir ou 
transformar o grau de premiação. 

Art. 17 — A propriedade literária e os direitos correspondentes 
ao trabalho premiado serão assegurados aos seus autores, ainda que 
a OAB, por deliberação do Conselho, tornada por mínimo de 13 (treze) 
votos, venha a custear-lhe a impressão.' 

Parágrafo Único — Se a impressão não for custeada pela OAB, 
o trabalho será obrigatoriamente, publigado na Revista. 

l 
Art. 18 — Os candidatos- 

c
premiados neste concurso somente 

poderão voltar a concorrer deCorridos (três) anos, no mínimo 

premiação em causa. i 	I 	:;i! 
. 

!II 	a' 	! 
: I 	I 



Prêmio Ruy Barbosa ao 

Dr. J. Cavalcanti !Ne-  /es 

• 
Art. 19 — Este regulamento será divulgado pelas Secções entre 

os inscritos, e nas Faculdades de Direito da respectiva circunscri-
ção territorial, além da publicidade que lhe der o Conselho Federal. 

J. Bernardo Cabral 

Presidente 
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EDITORIAL COVARDIA E IMPUNIDADE 

 

A covardia do ato terrorista fundamenta-w, basicamente, na certeza da impuni-

dade. 

Daí a grave responsabilidade do Governo Federal na apuração do fato, já que o 

Presidente da República percebeu, finalmente, que o clima de terror imposto à Nação 

visa, diretamente, a autoridade de seu cargo e a política de seu Governo. 

A OAB já foi alvo de bombas anteriormente. Do mesmo modo outras entidades e 

pessoas representativas de importantes segmentos da sociedade. 
Todavia, nunca se chegou a nenhum resultado investigatório. No caso dos diver-

sos atentados sofridos pelo Bispo de Nova Iguaçu, por exemplo, nem sequer se che-

gou a instaurar Inquérito, permanecendo a investigação nos limites quase administra-

tivos de sindicâncias e diligências, sem o controle jurisdicional. 

No atentado dirigido à Casa do Advogado, anteriormente, o Inquérito foi arqui-

vado na Justiça Militar, pois a Policia estadual não foi capaz de indicar nenhuma pista 

séria. 
É evidente que o problema é muito mais político do que policial, mas, mesmo 

assim, sempre se espera que a investigação aproxime-se dos responsáveis pelo gesto 

insano, covarde e clandestino. 
Foi preciso que uma vida humana tosse imolada, morta de forma brutal, desu-

mana e injustificável, para que as autoridades federais se mobilizassem de forma con-

creta. 

A morte de D. Lyda Monteiro da Silva ao lado da tragédia que em si representa, 

exibe o comportamento odioso a sanouilár i0 de insensíveis cr inririnsol titio não les  

peitam inocentes para impor o pânico e o terror. 

D. Lyda era uni exemplo de pessoa. Servidora fiel há mais de 42 anos, sua morte 

trágica revela a maldade e a insânia do terror polftico dirigido contra tudo e contra 
todos. 

À brutalidade do gesto, á covardia da clandestinidade que esconde uma extrema 

direita facilmente identificável, a OAB responderá com a sua atuação equilibrada pre-
tendendo que sejam desmascarados publicamente os desordeiros sanguinários. 

A democracia causa horror aos torvardes assassinos que se conservam na clandesti-

nidade. Mais do que nunca devemos lutar pelo fortalecimento de nossa democracia, 

para afastar definitivamente os agentes de um terror impune. 

É necessário punir os culpados. Todos eles. Doa a quem doer. 

A OAB está vivamente empenhada na apuração do fato. Para que isto seja possí-

vel, contratou um técnico para colaborar na investigação. 
Este trabalho já deu frutos. Os agentes policiais já puderam obter muitos afamen 

tos materiais para o conhecimento do engenho que foi empregado para matar D. Ly 
da, ferir funcionários, causar danos e indignar a Nação inteira. 

O luto que atinge os advogados cor particular e todo o povo de urna maneira ge-

ral, exige que o trabalho policial chegue a um resultado positivo. 
Não se iludem os advogados, entretanto, que para tornar isto possível, deve o 

Governo empenhar-se, politicamente, no sentido de permitir que a investigação possa 

desvendar os criminosos, descobrindo o manto de sua impunidade para que se possa 

acabar com a covardia e o terror. Ir.1_ 1: 
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A CONSTITUINTE E A 
ARMA CONTRATERROR 

Quatro anos após a primeira tentativa de calar a Or-

dem dos Advogados, pelo processo do terror, outra bomba 

explode no santuário das liberdades, da Justiça, dos Direi-

tos Humanos. Desta vez, os marginais da sociedade, os in-
.onformsdos com a simples perspectiva de que esse Pais 

poderá se transformar numa Democracia, mataram um 

bem 	erer de nós todos. Covardes, como todos os te rrO. 
(ff. 	capazes de, de peito aberto, travar um combate, 
his 	mente superados, resíduos de um pântano infec- 

to, sacrificaram a vida de Dona Lyda Monteiro da Silva, 

Secretária Geral do Conselho Federal. 

A ação foi parte de uma escalada dos "encapuzados" 
que desde 1964, "aperfeiçoados" e tornados exímios 

matadores, sob o manto de toda a autoridade então exis-
tente no País, apagaram as luzes e deixaram 120 milhões 

de brasileiros na noite escura do terror. A Ordem dos Ad-

vogados, por seu Conselho Federal e todos os seus Conse-
lhos Seccionais, há muito vem denunciando e pedindo 

providências contra esse grupelho neo-fascista que se opõe 

à abertura democrática. Até então, tem pregado num de-

serto. Tem falado em vão àqueles que têm a obrigação e o 

dever de conhecer quais são os opositores do regime. Têm 

a obrigação e o dever, e sabem, como o sabe o Coronel 
Erasmo Dias, feito deputado, e que pela imprensa isso 

confessou. Para as forças democráticas, para es que pre-
tendem, como o Presidente Figueiredo tem afirmado, 
transformar esse Pais numa democracia, essa é a hora da 
verdade. 

O DIA E A HORA DO TERROR 

Eram 13h46 da quarta-feira, dia 27 de agosto, 1980. 

Lyda Monteiro da Silva, 59 anos, funcionária da Ordem 

dos Advogados do Brasil desde 1934, iniciando o seu ex-
pediente diário, abria a correspondência destinada ao Pra. 
sideilieabra Fagundes, aos membros do Conselho Fede- 
ral 	.ipria OAB. Um dos envelopes ocultava a covardia 
de 	terrorista. Dona Lyda foi mutilada e morreu no 
Hospital Souza Aguiar. — 

O estrondo da bomba que matou Dona Lyda e da 
bomba que feriu gravemente José Ribamar Sampaio de 

Freitas, na Câmara de Vereadores do Rio, foi o mais forte 

disparo contra a abertura democrática, embora não tenha 
sido o maic: 'esafio 'dos inconformados, reservado ao Pre-

sidente da República. E embora importante, não consti-

tuem uma ação decisiva os pronunciamentos, reais e justos 

do Presidente. Algo mais, na própria infra-estrutura do 
Governo, há que ser feito. E a Ordem dos Advogados 

do Brasil tem dado, e há muitos anos, e sucessivamente, 

soluções democráticas para a transformação do País numa 

democracia. Estão ai as resoluções da VIII Conferência 

Nacional, realizada em Manaus, em maio. Lá, há um repo-

sitório imenso, subsídios valiosos para neutralizar, isolar e 

eliminar tais ações, impedindo que nos transformemos, 
mesmo, numa nação que convive com o terrorismo, como 

a Itália, a Alemanha, e outros. Nós não queremos conviver 

com essa moléstia social. Queremos extirpá-la. E isso será 

possível se o Governo considerar estudos e resoluções de 

entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil. 

A covardia dos terroristas pode ser aquilatada pelas condições 
em que se encontrava a sala de trabalho da colega Lida Mon ,  
Ir, 

Da Casa do Advogado saiu o (cieiro de dna. Lida, seguido por 

rPr Mares de p1,510.15, advogados, jornalistas, estudantes de direito 

O povo não regateou homenagens àquela que foi, e A. o símbolo 
da dedicac.io e entidade inhOlrla da luta pelo Direito. 
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INTRANQUILIDADE DA NACAO 
A expulsão decretada, a execrável legislado que a serviu de base, a morosida-

de suspeita na apuração dos atentados terroristas ocorridos no Pa is — entre eles o 
que vitimou a nossa D. Lyda Monteiro Silva — intranqüilizam todos aqueles que 
desejam que a Nação encontre caminhos próprios que levem á justiça social e á 
plena normalidade política, impossíveis de serem alcançadas sem o entendimento 
entre a igreja e o Governo, independentemente da existência de naturais divergên-
cias e eventuais desencontros. 

As afirmações estão contidas na Indicado do conselheiro Hélio Saboya Ribei-
ro dos Santos, aprovada pelo Conselho Seccional, a propósito da expulsão do pa-
dre Miracapillo, com base no novo Estatuto dos Estrangeiros, aprovado por decur-
so de prazo, um recurso também condenado pela OAB/RJ. 

"Se condenável a expulsão do Pada. Vito, o cumprimento imediato da limi-
nar concedida que a abstou — prosseguiu o conselheiro — agora confirmada à 
unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, Egrégio Supremo Tribunal Federal, 
merece louvor. É certo que não fora o Brasil um País traumatizado pelo longo pe-
ríodo de arbítrio ensejado pelo Ato Institucional n9 5, o acatamento de uma de-
cisão judiciai se constituiria em um episódio que apenas ganharia notorkdade pelo 
envolvimento do Chefe do Governo. 

Nada obs:ante, nas condições políticas em que vive o País, cumpre aos advo-
gados marcar que a eles sensibiliza o exemplo dado pelo presidente JoSo Figueire-
do em respeitar, sem tergiversado, e ordem judicial contra ele dirigida. 

Com a autoridade da isenção que a Ordem dos Advogados do Brasil possui, 
pode ela afirmar — diz o autor da Indicaçio — que a expulsão do Padre Vito Mira-
capino, longe de aliviar as tensões sociais existentes na área rural, resultante de 
uma situado fundiária injusta e contrária aos interesses do Pais, irá, seguramente, 
agravá-las. Se não todos os brasileiros, pelo menos aqueles que, por omissão gover-
namental, só contam com o apoio desinteressado de religiosos, como o Padre Vito, 
;amai: neredi:e...5c. nos motivos alegado:.  para justificar o rnelaislicc decreto de 
expulsão. 

Entendo continuou — que o Presidente JoSo Figueiredo, sem aguardar o 
pronunciamento de mérito da Suprema Corte, siga o impulso de sua inegável ge-
nerosidade e reexamine, por si mesmo, o ato praticado, com o que muito contri-
buirá para tranqüilizar a Nado. 

Amparando o plenário a Indicação que lhe é submetida, proponho que para 
ela se requeira o arrimo do Conselho Federal e de rodar as Seccionais da Ordem 
dos Advogados da Brasil, e ainda da Associado Brasileira de Imprensa e da Asso-
ciação Brasileira de Educação, comunicando-se a decisão à Conferencia Nacional 
dos Bispos do Brasil, às Mesas e lideranças partidárias do Congresso Nacional e às 
Assembléias Legislativas dos Estados". 
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UM ANO DEPOIS 
DWASSASSINATO 

DE LYDA, 
VENCEOTERROR 

  

   

Todas as Seções e SubseçÕes da ordem dos Advogados do Bra-
sil, além de outras entidades comunitárias, Câmaras de Vereadores, 
Assembléias Legislativas de todo o País, com missas, solenidades e 
pronunciamentos contra a impunidade dos terroristas que tentam. de-
sesperadamente, evitar que a Nação recupere e sua normalidade demo-
crática, assinalaram a passagem, no dia 27 de agosto, do primeiro ani-
versário dos atentados ocorridos no Rio, o primeiro dos quais matou 
a are. Lyda Monteiro, diretora da Secretaria do Conselho Federal da 
OAB, e, o segundo, na Câmara dos Vereadores, tornou Inválido o fun-
cionário José Ribamar Sampaio Freitas. 

No Rio de Janeiro foi celebrada missa na Igreja da Candelária e 
de qual participaram centenas de pessoas, além de representantes de 
entidades como a Associação Brasileira de Imprensa, o Comitê Brasi-
leiro pela Anistia, a Seção do Rio de Janeiro da OAB, e União Nacio-
nal dos Estudantes, a União Estadual de Estudantes, além de represen-
tantes de partidos políticos, personalidades e autue, :dados especialmen-
te convidadas. Na tarde do mesmo dia, foi realizada, na Casa do Advo-
gado, solenidade conjunta do Conselho Federal e do Conselho Sec-
cional do Rio, da OAB. 

REPÚDIO AO TERROR 

Na solenidade realizada na Ca-
sa do Advogado e de que foi orador 
o jurista Joed Ribeiro de Castro FI-
fIro ev-presideme do Conselho Sec-
cional do Rio de Janeiro e ex-pre-
sidente do Conselho Federal, da 
OAB, o atual presidente do C.F., 
J. Bernardo Cabral anunciou e ins-
tituição do "Prémio Lyda Monteiro 
da Silve", destinado ao melhor tra-
balho sobre o leme 'Terrorismo —
Implicações Jurfdicas". Afirmou que 
• iniciativa visava e marcar "e ar-
guelra e e estupidez do tcrror que 
ceifou a vida de Lyde Monteiro da 
Silve", e assinalar "e necessidade de 
ser tomada uma atitude firme de re-
púdio à escalada do terror". 

A pango solene foi precedida 
de um minuto de silêncio, por cen-
tenas de pessoas presentes, em re-
verência ao sacrif (cio da ex -Dr r tor a 
da Secretariado Conselho Federal. 
Observação feita, aliás, aro todas as 
reuniões plenárias do Conselho. 

Presidido pelo advogado J. 
Bernardo Cabral, da mesa participa-
rem o presirjente do IAS, Otto Vi-
zeu Gil; o ex-presidente e orador con-
vidado, José Ribeiro de Castro Fi-
lho; o presidente da Associação Bra-
sileira de Educação, prof. Benjamin 
"'ali; o Secretário Geral do Con-
selho Federal, Herrnann Assis Baeta; 
o presidente da Seção do Amazonas 
da OAB, José de Paiva Filho; o 
bacharel Luis Felipe Monteiro Dias, 
filho da D. Lyda, e o presidente da 
OAB/RJ, Francisco Costa Nisto; o 
presidente de ABI, Barbosa Lima 
Sobrinho. 

Dentre centenas de pessoas 
presentes à solenidade, encontravam-
se o senador Saturnino Braga, os de-
putados Dali° dos Santos, Edson 
Khair, José Eudes, Raimundo de Oli- 

Hcluneida Studart, Marcelo 
Cargueira, e vereadores Antonio Car-
los cio Carvalho; o ex-senador Luís 
Carlos Prestes, o se-deputado Rafael 
de Almeida Magalhães; e presidente 
do Comité Brasileiro pela Anistia, 
[ramais Benjamin; o representante da 
Organização pela Libertação da Pa-
lestina, Farid Sawan; dirigentes das 
Subseções da OAB/RJ de Nova Igua-
çu, niteroi, S.J. de Medti, Volta Re-
donda e Campos. 

Após a cerimónia no auditório 
de OAB, outra foi realizada na seda 
do Conselho Forjarei, Inaugurando-se 
com o nome de "Sala Lyda Monteiro 
da Silve" o local onde trabalhava e 
az-Secretária do Conselho Federal, e 
onde ela foi morta. 

Outra solenidade, em seguida, 
teve lugar na Câmara de Vereadores, 
sendo reverenciada a memória de Ly-
da e prestadas homenagens ao jorna-
lista Jose Ribamar Sampaio Freitas,  

vitimado, no mesmo dia 27 de agosto 
de 1981, por outra bomba terrorista. 
Ele ficou cego e mutilado, em confie-
ciCalnde. 

CETI CISMO 

O ex-presidente de OAB, Edu-
ardo Seabre Fagundes, disse, quanto 
a apuração do atentado a Casa do Ad-
vogado, que "desde o início houve 
ceticismo; nesses 365 dias, esse °ati-
cismo só tenderia a aumentar, Já que 
o Governo não apurou os atentados e 
ainda mostrou complicáncle ao en-
gendrar pessoas terror latas e crie' 
urna versão que apresentou à Justiça 
e que ara um artifício para confundir 
a opinião pública". 

Para Soabra Fagundes, a3 teria 
possível uma nova Investigação se 
houvesse uma mudança no sistema de 
poder: "Elementos MI multo, mor-
mente depois que outros atooftrouxe-
rarn melar para ume apuração". Para 
ele, "os &giros de segurança mostra. 
ram que o que menos querem é apu-
rar os atentados". Acentuou, ainda, 
Soabra Fagundes, que "há um paren-
tesco muito evidente entre os três 
atentados, à OAB, à Camara de Ve-
readores e ao Riocentro", bando que 
"no atentado ao Riocentro havia 
muita riqueza de elementos probató-
rios para levar a um resultado e curto 
Prezo", tt que "nos da OAB e da Cá-
niers de Vereadores, houve uma ur• 
didura para se encobrir a verdade", 
e, em ambos, a apuração dos fetos 
não satisfaz. 

TamlJém em pronunciamento 
que fez ao fina! da solenidads, o 
filho de D. Lyda, Luís Felipe, reve-
lou-se cético com relação à apura-
ção dos fatos criminosos. Para ele, 
o inquérito sobre o atentado que 
vitimou sua moa, não passa de uma 
comédia. 

NÂO ARQUIVAR ESPERANÇAS 

O presidente do Conselho Fe-
deral, J. Bernardo Cabral, afirmou 
que "o homem não deve arquivar 
suas esperanças, mas, um ano depois, 
o que ar vá é um prémio aos autores 
ou aos mandantes do abominável cri-
me que atingiu a nossa Ordem, cei-
fando a vida de Dona Lyda. Lemes. 
tavelmente, essa escalada do terror, 
com a Impunidade que foi o prémio 
dado aos autores do atentado a bom. 
ba, tem motivado o que se vá por 
ai, o descrédito das autoridades". 

— Eu deploro, e acho que 
comigo toda a classe dos advogados, 
que as autoridades encarregadas do 
Inquérito para apurar a responsabili-
dade dos criminosos, tenham ficado 
corno sempre estiveram: no nada". 
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Repúdio ao terror 
no aniversário da 
morte de D. Lyda.  

O més de agosto marcou a passa-
- gero do segundo aniversário da mor-

te de Lyda Monteiro Silva, vítima do 
atentado terrorista praticado contra a 
Ordem dos Advogados do Brasil, no 
dia 27 de agosto de 1980. Em todo o 
Pais foram realizadas diversas manifes-
tações de repúdio ao atentado, e princi-
palmente contra a impunidade de que 
gozem seus autores. 

No Rio de Janeiro foram duas as ma-
nifestações em memória de Lyda Mon-
teiro uma missa na Igreja da Candelá-
ria e uma sessão solene na sede da 
OAB. 	À solenidade estiveram pre-
sentes, além de parentes de D. Lyda 
— entre eles o filho Luli Felipe Montei-
ro - conselheiros de todos os Estados, 
políticos, o presidente da ABI, Barbosa 
Lima Sobrinho, o presidente do IAB, 
Laércio Pelegrino, entre outros. 

A solenidade foi marcada pela emoção 
e pela revolta frente à não identificação 
dos autores deste e de tantos outros 
atentados de que foi vítima a sociedade 
brasileira. Manifestando seu repúdio a es-
ta situação, o jurista Sobral Pinto afirmou 
estarmos ainda num regime ditatorial, 
pois do contrário, "os responsáveis por 
essa atitude monstruosa e covarde esta-
riam pagando pelo crime que pratica-
ram". Também o presidente do Conselho 
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Federal de OAB, Bernardo Cabral, ae pro-
nunciou sobre o assunto, dizendo ser 
terrorismo um rilho bastardo da impu- 
nidade". 	 • 

O discurso mais emocionado, no en-
tanto, foi o proferido pelo filho de Lyda 
Monteiro, Luís Felipe Monteiro, que 
declarou que quando estiver restabele-
cida a democracia, abertas as portas da 
via judiciária, e eliminados os caasismos 
e a apropriação do direito, irá desarqui-
var o processo para exigir a punirão dos 
assassinos. 

Sobre os atentados, Luís Felipe disse: 
"Nós exigimos uma resposta, uma puni-
ção. A resposta veio imediatamente 
com o mal sucedido atentado do Rio-
centro. Todos pensaram: enfim a trama 
foi desvendada, os viminosos foram 
desmascarados. No dia seguinte a Nação 
estarrecida viu os assassinos serem enter-
rados com honras militares, num desres-
peito a todos nós e à própria honra mi-
litar". 

Ao finalizsz,' Luís Felipe disse aceitar 
o siléncio, "pelo futuro de nossos filhos". 
Mas salientou: "quando a democracia 
for restabelecida em nosso País e não 
houver mais nem casuísmo:, nem a 
enopriação do direito, que são atualmen-
te a vergonha nacional, me comprometo a 
reabrir este processo". 
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O enterro de dona Lyda levou cerca 
de 10 mil pessoas ao Cemitério 
São leão Batista, numa cerimaaia 
comovente, onde eté mesmo gente 
humilde e anónima se incorporou às 
manifestações de revolta, diante da 
violência do atentado contra a OAB 

Os fragmentos da bua* que matou d. Lyda (à (licita) foram recolhidos 
pela perícia que identificali material utilizado na mia confecção como 
"explosivo gelatinoso", unjiroduto fabricado aob controle e que exige 
conhecimentos teeldee's *emente especializados no seu manuseio. A esquerda, 
fragmentos da bomba quelplodiu na Câmara Municipal e mutilou José 
Ilibam= Sampaio. 	5 
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CLIPPIGNS DE 
JORNAIS 



Órgão oficial da OAB/RS 
AGÊNCIA OAB-NOTÍCIAS 

OAB/ RS homenageia 
dona Lyda Monteiro 

A seccional gaúcha da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
prestou homenagem à et-funcio-
nária do Conselho Federal da en-
tidade, LYda Monteiro da Silva, 
morta em 27 de agosto de 1980 em 
razão de um atentado a bomba 
à entidade. Na tarde do dia 27 de 
agosto, o presidente da OAB-RS, 
Nereu Lima, juntamente com o 
presidente da Associação dos Fun-
cionários da entidade, José Car-
los Monteiro, descerrou uma pla-
ca de prata em frente à sala da di-
retoria da Ordem, com a inscrição 
"A violência empobrece a alma". 
Lyda Monteiro morreu ao abrir 
uma carta-bomba destinada à pre-
sidência do Conselho Federal da 
OAB, na época presidido pelo ad-
vogado Eduardo Seabra Fagun-
des. A placa diz ainda que Lyda 
Monteiro pagou com a própria vi-
da o preço por trabalhar em favor 
de uma causa justa. 
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Quem Matou 
D. Lyda? 

Rubrica 

N o dia 27 de agosto de 1980, a po-
pulação do Rio de Janeiro, que vi-

via em pânico com as explosões em ban-
cas de jornais, é sacudida por uma série de 
atentados terroristas com uma violência 
até então jamais registrada em toda a His-
tória recente do País. Nesse dia uni dos 
principais alvos dos terroristas que agiam 
com uma liberdade de movimentos sur-
preendentes foi o Conselho da OAB Fe-
deral que se havia transformado numa 
trincheira em defesa da legalidade e dos 
Direitos Humanos. Esse atentado, onde se 
utilizou um artefato extremamente sofis-
ticado, uma carta-bomba, provocou a 
marte da funcionária Lyda Munieker, que 
trabalhava há 40 anos na OAB. 

A explosão foi tão violenta que o ga-
binete de trabalho de dona Lyda, ao lado 
da sala da presidência, fui reduzido a es-
combros. Seu corpo ficou tão mutilado 
que urna parte do couro cabeludo foi 
encontrada pendurada na estrutura de 
gesso do teto. Quatro anos atrás, os 
terroristas, que agiam sem sofrer qual-
quer tipo de repre%iiias, haviam tentado 
também silenciar a ABI com uma violen-
ta explosão que só provocou danos mate-
riais. 

Os atentados que abalaram o Rio, 
no dia 27 de agosto de 1980, até hoje 
permanecem impunes. A seguir, a crono-
logia desses atentados que chocaram a 
população brasileira e provocaram uma 
onda de indignação em todo país. 

1. Aos 15 minutos do dia 27, explo-
de uma bomba na sucursal do jornal 
'Tribuna da Luta Operária", publicação 
do Partido Comunista do Brasil (PC do 
II), então na ilegalidade. Não houve ví-
timas. 

2. Às 13h45m, na sala da Secretaria 
da Presidência do Conselho Federal da 
OAB, explode uma bomba causando a 
morte brutal de Lyda Monteiro da Sil-
va e lesões corporais no funcionário José 
Ramiro dos Santos. 

3. As 14h30na, explode outra bomba 
no gabinete do vereador Antonio Carlos 
de Carvalho, do PMDB, mas ligado ao 
Movimento Revolucionário 8 de Outu-
bro (MR-8). Seu secretário de gabinete, 
José Ribamar Sampaio de Freitas sofre 
graves lesões que o deixam cego e com 
mutilações. São também feridas na ex-
plosão as funcionárias Eva Cruz da Sil-
va, Paula Auxiliadora Braz e Aymée 
Nunes de Noronha. 

4. Pouco depois das 15 horas, dois 
funcionários da Sunab abrem um enve-
lope destinado ao Presidente, Glauco 
Carvalho, e se surpreendem ao encontrar 
dentro, uma bomba que, sem que se 
saiba ao certo por que, não explodiu. Os 
quatro atentados tiveram, pelo tipo dos 
explosivos e formato das bombas, a 
mesma autoria.  

A foral, quem matou D. Lyda Mon-
teiro da Silva? A pergunta feita 

pela nação, em 27 de agosto de 80, não foi 
respondida até hoje, apesar da abertura de 
um inquérito policial sob a responsabili-
dade do Departamento de Polícia Fede-
ral. Só que, em quatro volumes com três 
apensos e ao final de um erudito e adjeti-
vo relatório de nada menos do que 64 pá-
ginas, elaborado pelo presidente do in-
quérito, o delegado José Armando da 
Costa, ficou a sensação de que, na verda-
de, nada foi apurado. 

Houve até um indiciado, um certo Ro-
nald Jarnes Watters, um ex-funcionário do 
Ministério da Agricultura, que tinha ante-
cedentes pouco recomendáveis com en-
VOiVanent0 na explosão de um. bomba 
durante uma exposição no stand da União 
Soviética, em 1962. Mas tal acusação aca-
bou não sendo provada e o inquérito, dia 
tribuído à 2? Auditoria do Exército, aca-
bou mesmo no arquivo. Sem que jamais 
tenha sido investigado qualquer grupo 
paramilitar ou mesmo os grupos radicais; 
de direita, o que é de se estranhar nuns 
país onde a eficiência dos Serviços de 
Segurança Militares foram de rara eficá-
cia no desmantelamento dos grupos de 
esquerda. 

A INVESTIGAÇÃO 
O inquérito, segundo afirmações do 

próprio delegado José Armando da Costa, 
adotou como orientação o "principio de 
investigação centrífuga', que consiste em 
"desenvolver as investigações partindo do 
perímetro das ocorrências em direciona-
mento à responsabilidade autoral, isto é, 
dinamizando as investigações no sentido 

—do centro para periferia". 
Com base nesta tese, a Policia Federal 

ouviu todos os funcionários da Ordem 
dos Advogados do Brasil, os funcionários 
da Cismara dos Vereadores que serviam no 
gabinete do vereador Antonio Carlos de 
Carvalho (onde explodiu outra bomba fe-
rindo gravemente o funcionário José Ri-
bamar Sampaio de Freitas), além dos que 
trabalhavam no gabinete da Presidência 
da Sunab (onde outra bomba, esta envia-
da pelo Correio, não chegou a explodir). 
Igual procedimento foi tomado em rela-
ção aos funcionários do Jornal "Tribuna 
Operária", também atingido pela sanha 
terrorista. 

Tais depoimentos, com exceção de 
dois — ambos referentes à bomba da 
OAB — como era de se esperar, nada 
acrescentaram, tendo a Polícia Federal 
chegado à conclusão de que todas as 
bombas foram enviadas pelo Correio. 
Conclusão, sem dúvida, discutível, uma 
vez que os depoimentos realmente im-
portantes, dos dois funcionários da OAB, 
indicavam que no caso a bomba que viti-
mou D. Lyda não viera pelo Correio e 
sim fora entregue em mãos. 

Tal fato foi praticamente desprezado, 
assim como o manifesto endereçado ao 
Jornal do Brasil no dia seguinte ao aten-

tado, por uma organização clandestina 
que se autodenominava de Vanguarda de  

Caça aos Comunistas — V.C.C. Mio se 
chegou jamais a tal grupo, apesar da Po-
lícia Federal — de acordo com o relató-
rio do delegado — ter espalhado pela ci-
dade diversos agentes com a foto de Ro-
nald Watters, na tentativa de identificar 
quem teria vendido a máquina de escre-
ver da marca Remington utilizada tanto 
para a datilografia do manifesto, quanto 
para subscrever a carta enviada à Sunab. 

Não procurou a Polícia Federal inves-
tigar em que unidades paramilitares po-
deria estar esta máquina; também não 
mostrou aos funcionários da OAB ál-
buns de fotografa, com integrantes de 
órgãos de informações, já que toda -a im-
prensa brasileira indicava este caminho 

constituída de nitroglicerina e nitrocelu-
lose, com composição variável, contendo 
um mínimo de 90% a 92% de nitrogli-
cerina". A substância plástica é uma "mas-
sa explosiva conhecida comercialmente 
como explosivo plástico de composição 
variável. O elemento ativo (explosivo) 
encontiadc na amostra analisada é a 
Nitropenta". 

A perspectiva de se chegar aos auto- 
res dos atentados através da identifica-
ção das fontes dos explosivos — como 
afirmou muito bem, em seu relatório, o 
então Conselheiro Federal da Ordem, 
Arthur Lavigne, designado pelo Presiden-
te Eduardo Scabra Fagundes, para acom-
panhar as investigações — não se confir- 

como o mais provável para a apuração 
dos atentados, que além destas quatro 
entidades, atingia com rara freqüência as 
bancas de jornais. 
O EXPLOSIVO 

No inquérito constam diversos laudos 
técnicos, sendo que um deles, do Minis-
tério do Exército, através do Centro Tec-
nológico do Exército, aponta que a mas-
sa explosiva era constituída de duas subs-
tâncias distintas, uma de aspecto gelati-
noso de cor amarela e outra de aspecto 
plástico, de cor preta externamente e azu-
lada internamente. 

Segundo o laudo, a substância gelati-
nosa é "uma massa explosiva. conhecida 
comercialmente por gelatina explosiva, 
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mou no inquérito. O laudo afirma que a 
"gelatina explosiva e o explosivo plásti-
co são produzidos industrialmente no ex-
terior e no país, sendo comercializado 
no país para usos civis". Só que as indús-
trias que fabricam estes explosivos não 
foram investigadas, apesar de não serem 
muitas e tais artefatos serem de fabrica-
ção rigorosamente controlada. 

A hipótese levantada pelo próprio in-
quérito que tal explosivo, por suas ca-
racterísticas, poderia ter sido introduzido 
no país como "bagagem acompanhada, 
ou mesmo enviado pelo Correio, sem des-
pertar suspeitas quer na Alfandega, quer 
nos Correios, também não teve qualquer 
investigação. 

A periculosidade do grupo terrorista 
ficou afirmada ainda no relatório pela 
constatação do "alto poder explosivo do 
artefato", de acordo com laudo referido, 
"Superior ao Trotil" (a trinitroglicerina 
ou TNT que, segundo especialistas tem 
tais (tri) cargas enquanto a nitropenta 
tem cinco). 

- O poder de destruição da nitropen-
ta pode ser idealizado pela comprovação 
prática em acidentes ocorridos onde 0,5 
deste explosivo conluiado produz arran-
camento de pedaços dos dedos do opera-
dor que o esteja manipulando - afirma 
o laudo. 

No caso da bomba da Sunab, que não 
explodiu e põde ser integralmente anali-
sada, foi estimado o peso do artefato em 
208 gramas, sendo que.112 delas perten-
centes ã carga explosiva. Por incrível que  

pareça, a investigação oficial afirma que 
tal explosivo poderia ter confecção do-
méstica, uma vez que segundo os laudos 
periciais "não são exigíveis para a confec-
ção dos artefatos incriminados, sofisti-
cados conhecimentos em matéria de ex-
plosivo e nem tampouco requer utiliza-
ção de aparelhagem especializada, poden-
do, conseqüentemente, tais petardos te-
rem sido produzidos de forma rudimentar 
(construção caseira), por pessoas que pos-
suam conhecimentos de explosivos apenas 
rudimentares". 

Tal afirmação é, no mínimo, de discu-
tível seriedade. O perito Antonio Carlos 
Vilanova, contratado pela OAB para ela-
borar um laudo pericial sobre a explosão, 
afirma que só é possível a fabricação ca-
seira - "que não parece ser o caso con-
creto em estudo" - desde que a opera-
ção seja evidentemente conduzida por al- 

guém capacitado para tal". Tal opinião 
foi, à época, corroborada por dois peri-
tos-engenheiros do Instituto de Crimina-
Iística Carlos Éboli que afirmavam que 
"a nitroglicerina não é brinquedo para 
leigos e os riscos de erros são sempre fa-
tais". 

Com todos esses indícios que leva-
riam a investigação para a efetiva desco-
berta do que estaria lir-  •trás da Vanguar-
da de Caça aos Comunistas, que pela lin-
guagem do manifesto tinha todas as carac-
terísticas presentes nas manifestações ter-
roristas de caráter fascista, portanto, de 
direita. Tal manifesto foi postado no 
Correio no dia 27 de agosto, data das 
quatro explosões, e apesar de tudo isso, 
foi descoberto o certo Ronald Watters, 
ficando impune mais este crime. 

Como impunes ficaram todas as bom-
bas lançadas no país por grupos nitida-
mente de direita, até que, a consciência 
coletiva condenou os verdadeiros autores 
das bombas quando, em 30 de abril de 
81, um acidente de trabalho matou o sar-
gento Guilherme Pereira do Rosário, em 
serviço do DOI-CODI no estacionamento 
do Riocentro.- As bombas pararam, mas 

morre  dr D. Lyda. cinco anos depois, 
continua impune. Embora todos saibam 
quem foram os autores, condenados ape-
nas moralmente. Mesmo porque, todas 
essas investigações se resumiram a longos 
exercícios sobre o tema a "garantia da 
impunidade". Todos com elaborados rela-
tórios, nenhum com autoria. 

A farsa do inquérito 
Achoque mais cedo ou mais tarde, 

o assunto da morte de D. Lyda vai 
ser rediscutido porque muito ficou para 
ser apurado. 

A afirmação de Arthur Lavigne, atua! 
Secretário-Geral do Conselho Federal da 
OAB (que acompanhou, à época, as in-
vestigações da Policia Federal sobre o 
atentado), revela o muito de esperança 
que existe em todos os que querem ver 
punidos os autores de semelhantes atos 
Ao apresentar, ainda em 80, seu relató-
rio ao Conselho Federal, Lavigne já ad-
vertia que "o inquérito preferira adotar o 
método de investigação normabnente uni-
lizado para casos comuns, enquanto a 
criminalidade palitica, através de nzanifes-
taçües politicas violentas, exige uma re-
pressão toda especializada, com a identi-
ficação de elementos suspeitos e previa-
mente fichados e utilizando informações 
provenientes de Órgãos de segurança afei-
tos ao combate da delinqüência politica': 

Passados cinco anos, Arthur Lavigne 

não mudou de opinião e hoje reafirma  

que "se tornou duro que tratava-se de 

uma matéria política, jamais policial". 
O inquérito gramou à época, que deze-

nas de suspeitos foram investigados, só 
que nenhuma pessoa foi apresentada co-
mo integrante da organização que se au-
to-intitulou de Vanguarda de Caça aos 
Comunistas Aliás, como jamais houve 
qualquer fichário dos extremistas de di-
reita neste pais 

PARA OUE SERVIU? 
Segundo Arthur Lavigne. o inquéri-

to só serviu "para desprestigiar o então 
Ministro da Justiça, Ibrahim A bi-A ekel 
que afirmou que as investigações seriam 
feitas com todo o rigor': Tal, não acon-
teceu. 

- O que se fez foi um inquérito que 
pretendeu escamotear a existência de um 
movimento extremista, político, para 
abalar o próprio governa A explosão pos-
terior, no Riocentro, acabou por frustrar 
essa pretensão extremista concluindo, ao 
que parece, por um acordo, com a cessa- 

ção dos atos terroristas em troca da exo-
neração do Ministro Golbery do Couto e 
Silva Mas, infelizmente, isto são apenas 
observações feitas pela leitura atenta dos 

jornais A história ainda não pôde desven-
dar com precisão o que de fato aconteceu 
- explicou. 

Para Aram,-  Lavigue, esses furos são 
"importantes para que seja preservada na 
memória do povo as brutais conseqüên-
cias de uma luta surda de poder com a 
proteção da Ditadura': 

- Somente - prosseguiu - com o re-

gime democrático, com respeito à plena 
liberdade de imprensa e garantias inclül-
duais, pode-se evitar a repetição de tais 
fatos Mas seria muito interessante que 
houvesse alguma pista que levantasse o 
véu que encobre esses atentados para 
que seus autores sejam submetidos a um 
julgamento legal 
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le ATENTADO — O presidente: 
da OAB, José Roberto Batochio; 
encaminhou ontem ofício à PF e 
à Procuradoria da República pe-
dindo a reabertura das investi,: 
gações sobre o assassinato de, 
Lyda Monteiro da Silva, funcio-;,  
nária da OAB vítima de ume, 
carta-bomba em agosto de 80. 

• 
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OAB pede apuração deatentado 
BRASiLiA — A Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) en-
viou ontem OficiO ao 
procurador-geral da República, 
Aristides Junqueira, pedindo a 
reabertura do inquérito sobre o 
atentado que provocou a morte 
da secretária da sede da entidade 
no Rio, Lyda Monteiro da Silva, 
em agosto de 1980. D. Lyda foi 
vítima de uma carta-bomba en-
dereçada ao então presidente 
nacional da OAB, Eduardo Sea-
bra Fagundes. Ofício semelhan-
te foi encaminhado ao diretor 
da Polícia Federal, Wilson Ro- 

mão, pedindo a reabertura das 
investigações. 

A correspondência, assina-
da pelo presidente da entidade, 
José Roberto Battochio, argu-
menta que a entrevista de um 
suspeito do atentado, Ronald 
James Watters, levada ao ar dia 
8 pelo programa "Fantástico", 

' da Rede Globo, trouxe fatos no-
' vos ao caso. De acordo com Bat-

tochio, Watters, embora tenha 
negado a autoria do atentado, 
demonstrou conhecer fatos até 
agora não revelados, que pode-
riam levar à elucidação do cri-
me. 

• 

• 
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[OAB pede reabertura de inquérito' 
sobre bomba que matou secretária 
O presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), José 
Roberto Batochio, encaminhou 
ontem oficio ao procurador-geral 
da República, Aristides Junquei-
ra, pedindo o desarquivamento e 
'reabertura do Inquérito n2  
34/80/Dops/SR/RJ, que apura a 
morte de Lyda Monteiro da Silva.; 
A secretária da OAB foi morta no 
dia 27 de agosto de 1980 ao abrir 
no Riu uma carta-bomba endere- 

çada ao éntão presidente da enti-
dade, Eduardo Seabrá Fagundes. 

'Pedido temelhánte foi encami-
nhado ao secretário da' Polícia 
Federal, Wilson Romão. No ofí-
cio n2  550/94; Batochio funda-
menta' o pedido a Junqueira em 
declarações feitas, por Ronald Ja-
mes' Watters durante entrevista 
concedida ao programa Fantásti-
co, da TV Globo, no último dia 8 
de maio. 

O presidente da OAB argu-
menta que, embora na entrevista , 
Ronald Watters tenha negado 
qualquer participação no atenta- f 

-- do, o suspeito 'Indicou conhecei' 
suficientemente fatos até aqui 
ocultados e que, em tese, se reve-
lam aptos a suscitar o desarqui-
vamento do inquérito". Confor-
me Batochio, Ronald Watters 

• apontou terem outras variantes 
• influenciado no atentado. 
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tarclç,do que nunca 
A Ordem dos AdvõgadOS do Brasil (OAB) enviou segunda-feira  

ofício ao proeurador:geral da República, Ari stides Junqueira, pedia- ,
:do a'reabertúra ilõ ihquérifo'iôbre ó atentado que provocou a morté 
da seeretüia da sede da entidade nt) Rio, Lyda Monteiro da Silva, em 
agosto de 1980. .' 	+,vv 	• 	 , 

• Ofício semelhante fól encalnihlindo aO diretor da Polícia Federal,,  
Wilson Romão, pedindo a reabertura das investigações. 

Na Ocurnentô, o presidente da entidade, José Roberto 13attochio., 
argunienta tíne, a entrevistá de um suspeito do atentado, Ronald 
James Watters trouxe fatos novos ao caso. De acordo com Battochio, 
Watters, embora tenha negado a autoria do atentado, demonstrou 
conhecer fatos até agora não. revelados, que poderiam levar à 
elucidação do crime. 

Vek vl o 

Pagino 

Astvnto 
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Sete anos depois, 

quem matou 	Lyda? 
Arquivo — Vidal da Trindade 

n  Se uma bomba não tivesse 
' 	

ex- 
plodido há sete anos sob sua 

.mesa de trabalho, Lyda Monteiro 
da Silva estaria hoje completando 
67 anos. Secretária da presidência 
do Conselho Federal da Ore..m dos 
Advogados do Brasil (OAB), onde 
era a mais antiga funcionária, 'ela 
teve seu braço esquerdo arrancado 
e foi levada às pressas para o Hos-
pital Souza Aguiar, falecendo em 
seguida. Naquele 27 de a:cisto de 
1980, duas outras bombas explodi-
ram no Rio, na Câmara dos Verea-
dores e na redação do jornal Tribu-
na Operária, ferindo seis pessoas. 
Em pleno processo de abertura, o 
país vivia uma onda de atentados 
terroristas. O inquérito aberto pela 
Polícia Federal levou a um único 
suspeito, Ronald James Walter, 
apontado como anticomunista e ex-
agente de informação da CIA. 
Dois anos depois. o acusado era 
absolvido, por insuficiência de pro-
vas, em julgamento que durou no-
ve horas. Até hoje não se sabe de 
quem é a responsabilidade pelo 
crime. Acompanhado por dez mil 
pessoas, o enterro de Dona Lyda 
transformou-se numa verdadeira 
manifestação, com gritos de "abai-
xo a ditadura". Seu corpo foi leva-
do numa Kombi coberta com a 
bandeira nacional, e o cortejo per-
correu 9 quilômetros, da sede da 

.OAB, na Rua Marechal Câmara 
(Centro), ao cemitério de São João 
Batista (Botafogo). A data de sua 
morte é lembrada pela OAB como 
o "dia nacional de luto dos advoga-
dos". Totalmente destruída, a sala 
dc Dona Lyda acabou sendo demo-
lida e hoje é parte da Caixa de 
Assistência dos Advnparlos do Rio 

• 
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de Janeiro (Guri). serviço médico 
dos advogados da OAB. Sua mesa. 
reconstituída pedaço por pedaço, 
tornou-se símbolo do Conselho Fe-
detal-da OAB: com o buraco cau-
sado pela explosão, foi mantida 
durante dois anos em redoma de 
vidro, no saguão da entrada do 
prédio da Marechal Camara, de 
onde só foi transferida para Brasí-
lia, em março passado. quando o 
conselho para lá se mudou. Ontem, 
véspera de seu aniversário, Lyda 
Monteiro da Silva foi lembrada por 
suas duas irmãs e uma sobrinha,  

que assistiram a missa em sua me-
mória, na Igreja Nossa Senhora do 
Rosário, no Leme. Além delas. 
estiveram presentes meia-dúzia de 
senhoras. freqüentadoras da paró-
quia. que ignoravam a homenagem 
prestada pelo frei Marcos Mendes 
de Fanas, "Nosso país é uma impu-
nidade". afirmou o sacerdote, lem-
brando com pesar a atuação "das 
forças da repressão". Uma das ir-
mãs, Palmira Monteiro de Figuei-
redo, responsabiliza "o governo e a 
cúpula militar", acreditando que 

OAB foi atingida moralmente e 
vai se encarregar de reabrir o epi-
sódio". Ao contrário de Palmira, a 
sobrinha. Isis, que trabalhava no 
mesmo prédio de Dona Lyda, pre-
fere não falar sobre o epis ódik 
"Não tenho vontade de relem-
brar", esquiva-se. Para frei Mai"-
cos, é importante que o atentado 
fique na memória dos brasileirá3, 
"como lembrete da necessidade de 
combater a violência". 

Bruno Casou] 



	

GDI 	Lincr 
-)c'etfrA:a, de.- -DoCconnery 	 irrr,eÍe 

ri' 04 5 
gu,,:r) ► `G- C32- 340  C32  '1(4Ctr • 

	

-à)(0.5_ 	— 	4
o,

q9. 
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CONSELHO FEDERAL 
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CONSELHO PLENO 

Ementa n° 016/99/COP: "Proposta de alteração do 
art. 2°, da Lei n° 8.009, sob fundamento da 
existência de profundo dissídio jurisprudencial. 
1. Não justifica a alteração a existência de dis-
sídio jurisprudencial. pois a solução correta é 
promover-se a uniformização da jurisprudên-
cia, sendo para isso que existe o Superior Tri-
bunas de Justiça. 2. Além disso, a alteração 
com a enumeração de bens penhoráveis não 
impedirá o dissídio quanto a outros bens. 3. 
Afinal, bens hoje considerados supérfluos po-
derão deixar de sê-lo amanhã."Processo n° 
4501/99/COP. Assunto: Sugestão de alteração 
da lei que criou a impenhorabilidade da eia  
de moradia. Expediente do Conselheiro Fede-
ral Alfredo de Assis Gonçalves Neto (PR). 
Relator: Cons. João Pedro Ayrimoraes Soares 
(PI). Relator "ad hoc": Cons. Pedro Milton de 
Brito (BA). Data de julgamento: 14.07.99. (Dl 
12.08.99, p. 83, Si)  

aos 25 anos de idade. Como Auxiliar de Secre-
taria, passou à supervisão da nova Chefe da 
Secretaria da Seção do Distrito Federal, Sra. 
Elydia Fernandes. 

A Secretaria do Conselho Federal da 
OAB deixou de ser supervisionada pela Che-
fia da Secretaria da Seção do Distrito Federal 
quando da aposentadoria da Sra. Elydia Fer-
nandes, em 1944, ano em que D. Lyda, então 
com 24 anos, foi promovida a Chefe da Secre-
taria do Conselho Federal, desempenhando 
essa função até sua morte, 36 anos depois, nas 
dependências do Conselho Federal, quando se 
preparava para requerer licença-prêmio e 
aposentadoria. 

D. Lyda Monteiro dedicou sua vida à 
OAB tendo, no transcurso do 25° aniversário 
de sua admissão (10/08/1962) - em resposta 
ao discurso em sua homenagem proferido 
pelo então Presidente da Ordem, Dr. José 
Eduardo do Prado Kelly - traduzido da se-
guinte forma: 

LYDA MONTEIRO DA SILVA 
LEMBRANÇAS 

A Gerência de Documentação e In-
formação do Conselho Federal da OAB tem a • honra de contar, em seu espaço físico de tra- 
balho, com a "Sala Lyda Monteiro da Silva". 
Diariamente os que visitam a Biblioteca têm a 
oportunidade de ver o seu retrato na parede 
com a descrição: "Lyda Monteiro da Silva -
10.08.1937 a 27.08.19S0". E muitos, por esque-
cimento ou por desconhecimento, questionam: 
- quem é essa mulher? 

A propósito do aniversário de sua 
morte, a ocorrer em 27 de agosto de 1999, a 
Gerência de Documentação e Lnformação não 
poderia deixar de coligir alguns fatos de sua 
vida na Ordem, que passou a fazer parte da 
própria história da Instituição. 

Lyda Monteiro da Silva nasceu em 
05/12/1920, em Niterói, Estado do Rio de 
Janeiro. Em 10/08/1937, com quase 17 anos, 
foi admitida como primeira funcionária do 
Conselho Federal da OAB, no cargo de datiló-
grafa, sob a supervisão de seu irmão, Mário 
Monteiro da Silva, Chefe da Secretaria da 
OAB - Seção do antigo Distrito Federal, que 
morreu pouco tempo depois, em 04/09/1939, 

"Disse, certa vez, o nosso eminente Dou-
tor Levi Carneiro: 'Nunca imaginei a Ordem dos 
Advogados como fonte de vantagens, de benefícios, 
de comodidades...' E eu peço licença a tão ilustre 
personalidade para fazer de suas palavras a minha 
profissão de fé. 

Amei e amo a Ordem, desde que nela in-
gressei, não pelos benefrcios que ela pudesse me 
proporcionar - e têm sido muitos - mas por ter 
sido o meu primeiro Amor e, por isso, o mais puro. 

É, pois, com o mais vivo sentimento de 
alegria que me vejo entre vós. A todos saúdo e 
proclamo comovida: Obrigada, meu Deus, por 
encontrar em cada um de meus amigos uni pouco 
de mim mesma. A Ordem dos Advogados me deu 
esses amigos. A ela, todo o penhor da minha grati-
dão." 

O Dr. Alberto Venancio Filho, ex-
Conselheiro do Conselho Federal, no livro 
Notícia Histórica da OAB (1930-1980), fez o 
seguinte relato: 

"No dia 27 de agosto de 1980, encontrava-
se o Conselho Federal no inicio da tarde, com seu 
funcionamento normal. A Secretaria da 1° Câmara 
se preparava para os trabalhos da reunião mensal, 
que se realizaria a partir das 15 horas. Nada fazia 
prever que aquele dia teria desfecho tão trágico. 
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Inopinadamente ouve-se o estrondo de unia explo-
são; o funcionário José Ramiro vai à sala pia secre-
tária Lyda Monteiro da Silva e se depara com a 
terrível cena. A sala da funcionária destruída e dos 
escombros via-se apenas um corpo agonizante. 
Foram chamados os primeiros socorros da Caixa de 
Assistência que funcionava no mesmo prédio. D. 
Lyda foi removida para o Hospital Souza Aguiar 
mas falecia logo ao entrar. O que teria motivado 
esse ato de brutalidade inimaginável a uma dedica-
da funcionária de mais de 40 anos de Ordem? 

Pouco a pouco, o andar do Conselho Fede-
ral foi se enchendo de gente. Conselheiros chega-
vam para a reunião da 1° Câmara, outros Conse-
lheiros eram convocados pelo telefone, o pessoal da 
imprensa e da televisão, autoridades e pessoas que 
vinham trazer a sua solidariedade. O Presidente 
Eduardo Seabra Fagundes logo em seguida reunia 
em sessão extraordinária e a partir daí em sessão 
permanente o Conselho Federal, para verberar ao 
abrir os trabalhos de forma veemente a brutalidade 
do atentado, e cobrando, imediatamente das autori-
dades, a apuração dos responsáveis. As declarações 
Formais lin governoforam  ifflorPinfne mas ne 

dências tardaram e só dois dias depois chegaram à 
Ordem os primeiros agentes da Polícia Federal 
para as averiguações de praxe. A Ordem tomou a 
providência de escolher um perito independente, o 
Sr. Antônio Carlos Villanova, para conduzir suas 
investigações e acompanhar os resultados dos tra-
balhos da polícia federal. 

Desde o primeiro instante, chegava-se à 
conclusão de que o petardo originava-se de um 
envelope, que chegara como correspondência desti-
nada ao Presidente do Conselho Federal. Este o 
alvo direto da ameaça que desenganadamente foi 
atingir tinia das suas funcionárias. Os dias passa-
ram, e a Ordem, marginalizada do inquérito da 
polícia federal, jamais teve acesso aos seus resulta-
dos até que o processo foi encaminhado à Auditoria 
Militar com a incriminação de suposto responsá-
vel, o Sr. Ronald lVatters, elemento de direita, já 
anteriormente envolvido cm atividades terroristas. 

A Revista Isto É de 3/9/80, assim 
noticiou o acontecido com D. Lyda: 

"Quando o cortejo saiu em direção ao cemitério, 
marcado por faixas de muitas cores e tamanhos, 
houve quem se lembrasse do tenebroso ano de 1968 
e de episódios conto o enterro do estudante Édson 
Luís - que antecederam o período mais negro da 
história da República. (...) Todo o percurso foi 
cumprido ao som do Hino Nacional e das palavras 
de ordem 'O povo indignado repudia o atentado' 
ou 'Chega de omissão, exigimos punição'. (...) Das  

janelas dos ediffcios vinham manifestações de soli-
dariedade. Muitos moradores aplaudiam e alguns 
acenavam com panos negros." 

Sua morte inopinada e trágica marcou 
profundamente a Ordem dos Advogados do 
Brasil desde o primeiro instante. Os Conse-
lheiros Federais, principalmente os mais anti-
gos, qúe acompanharam a trajetória da funci-
onária nos mais de quarenta anos dedicados à 
Instituição, empenharam-se em ver o caso 
apurado. Não lograram êxito. Na primeira 
sessão logo após o atentado, quando a exalta-
ção era predominante; no ano de 1994, quan-
do tentaram em vão desarquivar o caso; e até 
hoje, o nome Lyda Monteiro da Silva aparece 
como um estigma, marca da impunidade com 
que agiam os contrários à abertura do regime. 

A ata da 1405' Sessão da 50a Reunião 
Ordinária do Conselho Federal, ocorrida no 
dia do atentado, nos revela qual seria a tônica 
das reuniões seguintes. O Presidente Eduardo 
Seabra Fagundes registrou que às 13:40 hs 
desse dia 27/8/80, a funcionária Lyda MOn-
teixo da Silva, com mais de quarenta anus de 
serviços prestados à OAB, fora vitimada por 
um atentado à bomba, desconhecendo-se o 
autor do ato terrorista e, levada às pressas 
para o hospital, fora submetida à intervenção 
cirúrgica, durante o qual ele manteve contato 
com o Secretário de Saúde que, após algum 
tempo, informou-o do falecimento da funcio-
nária, que momentos antes havia perdido o 
braço. 

O Presidente salientou que D. Lyda 
pagava coma a vida pelo seu trabalho e dedi-
cação à OAB, o que comprovava que no Brasil 
não havia governo, mas sim um permanente 
desgoverno, e por essa razão, momentos após, 
outra bomba explodira na Câmara dos Verea-
dores, no gabinete do Vereador Antônio Car-
los, ferindo um secretário, o que demonstrava 
a desenvoltura e a impunidade dos extremis-
tas. O Plenário deliberou enviar mensagens ao 
Presidente da República, ao Ministro da Justi-
ça, aos Presidentes das Casas do Congresso, 
ao Supremo Tribunal Federal e aos Conselhos 
Seccionais da OAB. 

O Tesoureiro do Conselho Federal, Jo-
sé Danir Siqueira do Nascimento, propôs a 
guarda de um minuto de silêncio pela morte 
de D. Lyda, com o intuito de simbolizar o luto 
não só do Conselho Federal mas de toda a 
classe dos advogados. 

Foi aprovada proposta, apresentada 
pelo Vice-Presidente J. Paulo Sepúlveda Per-
tence, para yue fosse enviado telegrama ao 
Presidente da República pleiteando providên- 
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cias, em continuação ao já enviado pelo Presi-
dente Seabra Fagundes, na tentativa de afastar 
qualquer pretexto do Governo para recusar-se 
às apurações, tal como vinha acontecendo. 

A sessão permanente extraordinária 
foi suspensa enquanto o corpo era velado, 
sendo reiniciada no dia 02 de setembro de 
1980, às 17:00 hs. 

O Presidente Seabra Fagundes fez um 
relato sobre o funeral de D. Lyda, a partir da 
saída da urna funerária da sede do Conselho 
Federal; com o acompanhamento do povo, e a 
missa realizada em sufrágio à sua alma, neste 
dia, às 11:00 hs. Falou da imensidão de men-
sagens de solidariedade que chegaram ao 
Conselho Federal e demorou-se na apreciação 
da personalidade da funcionária tragicamente 
falecida. 

O Tesoureiro José Danir Siqueira do 
Nascimento registrou que deveria ser preser-
vada a mesa que era utilizada por D. Lyda, 
uma vez que o móvel ia sendo colocado para 
fa 	 tendo ele dado 	pnraor    
que tal não ocorresse. O Presidente Seabra 
Fagundes confirmou a medida, porque a 
mesa era a prova da tragédia que se abatera 
sobre as instalações do Conselho Federal e 
ficaria, portanto, conservada como recorda-
ção de um momento que ficaria marcado na 
história. 

O Conselheiro Godoy Bezerra fez um 
depoimento emocionado, dizendo que talvez 
ninguém tivera contato mais freqüente com D. 
Lyda quanto ele, pois antes de ser Conselhei-
ro, fora Secretário Executivo do Conselho, ao  

tempo que este fora presidido pelo Dr. Samuel 
Duarte. D. Lyda fora sua chefe, sua compa-
nheira de trabalho, e ele deixou sua manifes-
tação de saudade: 

"Em tudo havia um toque de D. Lyda, em 
todos os acontecimentos de interesse da Ordem, os 
mais mínimos. Ciosa de suas responsabilidades, era 
ardorosa defensora de seus funcionários. (...) Viveu 
pela instituição; é triste assistir ao cumprimento de 
seu trágico destino. A episódio tão doloroso.(...) D. 
Lyda está em toda parte dentro da OAB". 

Várias foram as manifestações, de 
Conselheiros e do próprio Presidente, no sen-
tido de exigir dos órgãos competentes o com-
pleto esclarecimento do caso, para efeito da 
punição exemplar. O Presidente ainda regis-
trou a ausência absoluta de autoridades do 
Governo Federal às homenagens prestadas à 
D. Lyda, o que contrastava com a iniciativa 
das outras áreas oficiais, que se fizeram repre-
sentar. A indiviação foi a tônica de toda a 
sessão, que se consubstanciou nos apelos para 
o urgente fim do terrorismo no País, uma 
promessa que se acreditava em curso, entre-
tanto, tendo os atos recentes e as providências 
governamentais caminhado em sentido opos-
to, devendo a classe se unir, mobilizar a po-
pulação, exigir informações e franqueza do 
Ministro da Justiça e, se nada surtisse efeito, 
denunciar que não houve uma investigação 
formal e sim burocrática por parte do poder 
legal. 

3 
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2 
2 • 

3 
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DOUTRINA 

DIREITO 

CASTRO JR.. Osvaldo Agripino de. Algumas 
reflexões sobre o impacto do sistema judicial 
no desenvolvimento brasileiro. Revista de In-
formação Legislativa. n° 141, p. 239-249, 
jan./mar. 1999. 

LYRA. Rubens Pinto. As vicissitudes da democra-
cia participativa no Brasil. Revista de Infor-
mação Legislativa, n° 141. p. 23-38, jan./mar. 
1999. 

PAIVA, Maho Antonio Lobato de. A supremacia 
do advogado cm fase do jus po.s-tulanch Re- 

vista de Informação Legislativa, n° 141. p. 
201-216, jan./mar. 1999. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DALLARI, Adilson Abreu. Os poderes adminis-
trativos e as relações juridico-administrativas. 
Revista de Informação Legislativa, n° 141. p. 
75-87. jan./mar. 1999. 

FERRARI_ Regina Maria Macedo Nem A repar-
tição cie competência na federação brasileira e 
a estabilidade do servidor público municipal 
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governo vai enviar ao Con, 
projeto.  de lei conCecfeW.  
aos familiares de dna 

ião aconteceu jia.  sede do Pro;  sso reun  ,Naçoes-u 
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:Ord'ern'd"OsTAdi?ogadJOONias '0.,;-;  
dia 27 de agosto de 1980 ertis'sdJ,': 
corrência'da explosão de Uma cai--
ta-bomba endereçada ao então pre-
sidente da OAB Eduardo Seabra 
Fagiindes.  

Peia Lei re 9.140/)5, o Estado se 
dispõe a reconhecer a responsabili-
dade sobre as pessoas que morre-
ram ou sumiram quando estavam 
sob Sua custódia entre 2 de setem-
bro de 1961 e 15 de agosto de 1979, 
período de abrangência da Lei de 
Anistia, que está sendo revisada 
para facilitar o cálculo clo,pagarrien-
to de indenização a servidores que 
tiveram suas carreiras prejudicadas 
pelo regimeinilitar.. Os pedjdosde 
indenização feitos pela família de 
dona Lyda Monteiro e do soldado do 
Exército Mário Kozel Filho, assim 
como o de Orlando Lovecchio Filho, 
que perdeu parte dapema num aten-
tado contra o Consulado dos Esta-
dos Unidos, haviam sido indeferidos . 
pela Comissão Especial de Desapa-
recicle s Fies não se enquadravam na 
lei, uma vez que nenhuma das vai-: 
mas estava sob a custódia do Estar-
do quando ocorreram os atentados. 
• Com a ampliação da Lei dos De-
saparecidos Políticos, o Estado de- ' 
verá reconhecer a responsabilidade 
também sobi e as mortes de cerca"' 
de outros:3Q militantesmortospela ,. 
repressão. entre 1960 e 1985.-  -' 

Direitoshtunanos — O piesidert 
te da Comissão Nacional de Direi-
tos Humanos da OAB nacional, Ed-
son Ulisses 'ftie_Melo, participou da 

represento u o 
ente'.clo Conselho Federal da 
Reginaldo de Castro, no en- 
,.'a'iendaclO a pedido da repre-

sentanie'da ON11:;_ApóS'a'-retinião, 
Mary Itobinson foi homenageada 
em .sessãO solene na Comissão 'de 
Direitos Humanos da Câmara dos 
Deputados : Em nome do Conselho 
Federai da_OAB, Edson de Melo sau-
dou a visitante, ressaltando, entre 
outros dados de seu currículo, o de 
"emérita advogada, doutora de re-
conhecido saber jurídico". Confor-
me disse em seu discurso, a OAB se 
destaca entre as instituições 
congêneres de outros países pela. _ 
singulari4ade de deter um munus 
público, que a, investe com as res-
ponsabilidades de assumir o duplo 
papgIde,uardiãdasinstitiiçõeju-, s 
rídicas do Estado Democrático de 
Direito .e.de Defesa dos Direitos _ 
Humanos da Cidadania, o que faz 
dela o mais amplo e recorrido espa-
ço cle_debate.s.dos problemas rela-
cionados a essas questões. 

Seis itens foram relacionados 
por Edson de Melo como os mais' 
importante para constarem do re-
latólio da representante da ONU 
sobre o Brasil: o empobrecimento 
da nação em conseqüência das p0-
líricas Monetárias impostas por in-
teresses externos; a concentração 
de renda e o modelo económico 
geradores da exclusão social; os in-
teresses do latifúndio que impedem. 
urna juta distribuição da terra; o 
desrespeito aos direitos dos povos 
indigenas;. a falta de atenção à sau--
de publica e a escassez de recuísos 
públicos para a educação. 

o !ti you. oa,;iii 
Leda Monteiro da SIIÇas 
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O Senado aprovou ontem 
projeto de lei que concede pen-
são especial a Luiz Felippe 
Monteiro Dias, filho de Lyda 
Monteiro da Silva, vítima de 
atentado a bomba promovido 
por motivações políticas ocor-
rido no dia 27-  de agosto ãé 
1980, na sede da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), no 
Rio de Janeiro. A pensão é men-
sal, vitalícia e tem o valor de R$ 
500, não podendo ser transmi- 

tida a herdeiros. 
Em seu parecer, o relator da 

matéria na Comissão de Assun-
tos Sociais (CAS), Teotonio 
Vilela Filho (PSDB-AL), salien-
ta que o projeto trata de maté-
ria essencialmente política e 
traduz a responsabilidade sim-
bólica do poder público "por 
atos políticos de grande reper-
cussão ocorridos em passado 
recente", provendo um padrão 
mínimo de subsistência a pes- 

soa vitimada por ato de violên-
cia criminosa "cuja significa-
ção, em termos de desafio às 
instituições nacionais, nunca 
foi posta em dúvida". 

Eduardo Suplicy (PT-SP) res-
saltou que Lyda Monteiro foi 
vítima de "ato que não honra a 
história do Brasil". Ideli Salvaíti 
(PT-SC) disse que essa pensão 
é "uma reparação mínima" pelo 
que considerou "uma mancha 
na história" brasileira. 

13141AL Df;), ,5ENAL" 

Brasília, sexta-feira, 27 de junho de 2003 

Filho de Lyda Monteiro terá pensão 
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Centro de Documentação e Pesquisa 
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Castelo — Rio de Janeiro — Cep: 20020-080 
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Veículo: 

Jornal do Commercio 
Assunto 

Data: 

J8 JUL 	2G33 
rC6digo 

Ampla Clipping 

Vinte e três anos depois.  

Na cerimônia de lançamento dos livros de memórias da OAB 
em Brasília, no dia 18 de'agosto,,o Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados pedirá oficialmente a reabertura do inquérito do 
episódio da carta-bomba há 23 anos, endereçada ao então presi-
dente Eduardo Seabra Fagundes, que matou a secretária Lyda 
Monteiro da Silva. 
• A entidade não pretende que se identifique o assassino, afê 

porque 23 anos depois será tarefa impossível, mas apenas que, 
em memória da única vítima, se conclua formalmente o proces-
so, encerrado à época por ordens superiores. 

Nas nuvens . . , 
Quem deu a.  dica, sabe. do 

que fala: não será surpresa se, 
depois do Proer, o País ganhar 

—"um Proar. Empresas aéreas em 
crise que o digam. 
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Aszunto - 1 .Código 
1 	

, 
.4 mpla Clipping. 

Memória 
Objetos edocumentos que 
juristas famosos como Rui 
Rarb6çs fimrlarinr  da  _ 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, Sobral Pinto, 
Evandro Lins e Silva e 
Evaristo de Moraes usaram 
em defesas memoráveis 
serão tombados como 
patrimônio e estarão à 
disposição do público, no 
Museu da OAB, que será 
inaugurado dia 18, em 
Brasília. 

Peça de destaque 
Herman Baeta, 
responsável pelo projeto 
de preservação da 
memória da OAB, mandou 
buscar na antiga sede da 
entidade, no Rio, a mesa 
que pertenceu à secretária 
Lyda Monteiro da Silva, 
vítima de uma bomba 
destinada ao então 
presidente da Ordem, 
Eduardo Seabra Fagundes. 
A mesa ganhará lugar de 
destaque no museu para 
lembrar o ocorrido na 
década de 80 e que até 
hoje não foi esclarecido. 
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Seção do Estado do Rio de Janeiro 
Avenida Marechal Câmara 150 - Castelo 

Rio de Janeiro - RJ - Telefone: 2272.2001 - Fax: 2272-2001 
e-maii: atendimento @oab-rj-org.br  

home page: www.oab-rj.org.br  

Ilmo. Sr. 
Dr. Francisco Helder 
Secretaria Executiva Comissão Especial 	, 

Esplanada dos Ministérios 
Ministério da Justiça, Bloco T, Ed. Anexo LI — Sala 503 
70.064-900 — BRASILIA-DF 
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SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS 
COMISSÃO ESPECIAL 

Instituída pela Lei n. 9.140/95 
(Mortos e Desaparecidos Políticos) 

Interessada: Luiz Felippe Monteiro Dias 

Assunto: LYDA MONTEIRO DA SILVA 

Processo n.: 101/03 - 12.12.02 

O interessado é advogado e filho de Da. LYDA MONTEIRO DA 

SILVA, sempre lembrada Diretora da Secretaria do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, falecida no atentado terrorista de 27 de 

agosto de 1980, contra a Ordem dos Advogados do Brasil. 

O interessado alega que Da. Lyda não resistiu aos ferimentos 

da explosão da carta bomba contida em correspondência dirigida à Ordem 

do Advogados do Brasil. Afirma ter havido falta de empenho do Governo 

da época na apuração precisa dos fatos. Diz não haver dúvida da 

motivação política do atentado, dada a combativa atuação da OAB contra a 

ditadura militar. 

Alega que a versão mais verossímil para o fato teria sido a 

insatisfação de um grupo de militares contra a abertura política iniciada 

com a anistia, tendo o alvo sido escolhido dada a postura altiva e decisiva 

da OAB no processo político. 

Requer o reconhecimento e a indenização previstos pela lei n. 

9.140/95. Junta vários documentos. 

É o relatório. 

Passo a opinar. 
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Preliminarmente, anoto que o Jornal do Brasil de 19/12/1996, 

publicou a seguinte nota: 

"- Dez militares e dois policiais civis são apontados como 

"mandantes" dos atentados contra a Ordem dos Advogados 

do Brasil e à Câmara dos Vereadores, no Rio, em 1980, 

quando cartas-bombas mataram Lídia Monteiro, secretária 

do presidente da Ordem e feriram José Ribamar de Freitas, 

assessor do vereador Antonio Carlos de Carvalho. (...) Um 

argelino e um francês também são citados no documento, 

além de Ronald Watters, primeiro suspeito do caso. O 

relatório foi enviado ontem ao Conselho Federal da OAB. 

(pág. 1 e 5)". 

Assim, tudo indica que o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil tem documentos a respeito do caso que poderiam 

interessar à sua instrução. 

Do exposto, requeiro seja oficiado ao nobre Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, solicitando a sua elevada colaboração 

no sentido de fornecer os documentos, relatórios e outras informações que 

forem consideradas relevantes para apreciar o pedido de indenização 

formulado pelo filho de Dona LYDA MONTEIRO DA SILVA. 

Brasília, em 07 de outubro de 2004. 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS 

COMISSÃO ESPECIAL - Instituída pela Lei 9.140/95 
(Mortos e Desaparecidos Politicos) 

Secretaria-Executiva 
Esplanada dos Ministérios - Bloco "T" - Ed. Anexo II - Sala 503 

70064-900 - Brasília-DF 
(61) 4293483/3820/3579 

OFÍCIO nº 0121/2004 - CDP/GAB/PR 

Brasília, 08 de outubro de 2004. 

Senhor Presidente, 

De ordem do Presidente da Comissão Especial 
instituída pela Lei n.°  9.140/95 - Dr. JOÃO LUIZ DUBOC PINAUD-
venho, com base no artigo 9°  do citado diploma legal, 
solicitar os valorosos préstimos de Vossa Excelência no 
sentido de remeter a este Colegiado, com a maior brevidade  
possível,  cópia de todas e quaisquer informações porventura 
existentes nos arquivos dessa Instituição sobre o evento que 
culminou com morte de LYDA MONTEIRO DA SILVA, secretária 
dessa Casa, falecida em 27.08.1980, ao abrir uma carta-bomba 
endereçada ao seu então presidente, Eduardo Seabra Fagundes. 

Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente a 
atenção que vier a ser dispensada ao assunto em apreço. 

Excelentíssimo Senhor 
Dr. ROBERTO ANTÔNIO BUSATO 
D.D. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil 
SAS Quadra 05 - Lote 01 - Bloco "M" 
70.070-050 - BRASÍLIA - DF. 
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Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos 

COMISSÃO ESPECIAL - Instituída pela Lei 9.140/95 
111Vill./1 W3 C er;c3apai ca.;Uksz euri;ait.u.,/ 

Secretaria Executiva da Comissão Especial 

CERTIDÃO  

Certifico que na data de 04/01/2005, recebemos no 
ArN Minici-6r4rN r4n 

Ordem dos Advogados do Brasil, com informações relativas 
ao procegimento n- 	 em nome ae 	~tu" DA 
SILVA. 

Era o que havia a certificar. 

Brasília, 04 de janeiro de 2005. 

Simone Steigleder Botelho 
Assessora 

r  -- 

• 
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Ofício n° 278/2004-COP 
	

Brasília, 29 de dezembro de 2004. 

Ilustre Secretária Executiva. 

Em atenção aos termos do ofício n° 0121/2004- CDF/GAB/PR, 
tenho a honra de encaminhar a V.Exa cópia dos documentos, constantes no arquivo 
do Conselho Federal da OAB, referente à morte de Lyda Monteiro da Silva. 

Colho o ensejo para, cumprimentando-a, reiterar-lhe expressões 
da mais elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Exma. Sra. 
Dra. Simone Botelho 
DD. Secretária Executiva da Comissão Especial instituída pela Lei 9.140/95 
Brasília (DF)  
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RELATóRIO 

INQURITO POLICIAL N9  34/80/DOPS/SR/RJ 

INÍCIO:- 29 DE AGÔSTO DE 1980  

LOCAL  :- RIO DE JANEIRO/RJ 

INDICIADO  :- 	RONALD JAMES WATTERS, brasileiro, des 
quitado, natural do Rio de Janeiro/RJ, 
nascido aos 14 de março de 1929,filho 
de Frank Walter Watters e Adélia Wat-
ters. 

INFRAÇÃO  : 	Art. 26, § Gnico, da Lei n9  6.,620, de 

17.12.78 (Lei de Segurança Nacional).. 

SUMÃRIO 

1.- Preliminares. 2.- Iniciação e pra-

zos . 3.- Atos realizados .pela SSP/RJ. 
4.- Providências iniciais. 5.- Princípio 
norteador. 6.- Audição de' testemunhas./ 

7.- Exames de corpo de delito. 8.- Mate-
rial apreendido. 9.- Perícias realizadas. 
10.- Conclusões das perícias. 11.- Esta-
belecimento de pista. 12.- Operação meca 

nogrãfica. 13.- Outras diligências. 14.-

Razões da indiciação. 15.- Destinação do 

material apreendido. 16.- Prisão preven-

tiva. 17.- Conclusões. 18.- Remessa dos 

autos. 

M.03. 32 



4 TO, 66:3,el°2 	k1 
SERVIÇO PÚBLICO FEC:ERAL 

(fls. 02) 

1.- PRELIMINARES - Odiosas, repelentes e 

revoltantes ocorrên-

cias de cunho terrorista verificadas nesta cidade do Rio de / 

Janeiro, na inditosa, imemorável e não saudosa tarde do dia / 

27 de agosto do ano em curso, ceifando violentamente a vida / 

da infortunada Senhora Lyda Monteiro da Silva, secretária do 

Conselho Federal da 'Ordem dos Advogados do Brasil (O.A.B.) , e 

deixando até o dia de hoje bastante enfermo e talvez inválido 

para o resto da vida a pessoa do Senhor José Ribamar Sampaio/ 

de Freitas, indignaram e revoltaram - sem vinculação a credo, 

cor, ideologia e partidarismo político - toda a Nação brasi-/ 

leira, a qual, numa lídima expressão de amor próprio ferido e 

na exteriorização de aspiração por demais natural, reclama, em 

elevado brado, a apuração da autoria desses bárbaros crimes, 

que tão-somente enxovalham a nossa história. 

A comunidade nacional foi tão fortemente 

abalada e chocada com essas ocorrências terroristas que o go-

verno federal, numa demonstração inconteste de sua sensibili-

dade no trato de problemas de tal dimensionamento, deliberou, 

de imediato, intervir na sua apuração, por intermédio da Poli 

cia Federal. 

Com efeito, foram avocados ã Superinten-

dência Regional do Departamento de Polícia Federal do Rio de 

Janeiro, por determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro / 

da Justiça, os inquéritos que já haviam sido instaurados pela 

Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, para apu-

rar a respeito. 

Essa atitude tomada pelo governo federal, 

consoante o que deixou entender implicitamente, muito longe/ 

mesmo de ter pretendido desautorar e desautorizar as honrádas 

e muito dignas autoridades policiais do Estado, teve realmen-

te por escopo revelar o seu não alheamento a problemas de tal 

envergadura. 

MOD. 32 
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(fls. 03) 

2.- INICIAÇÃO E PRAZOS - Na Secretaria 

Segurança Pal 

ca do Rio de Janeiro, os acontecimentos delituosos do dia 27/ 

de agosto deram margem a abertura de 4(quatro) inquéritos po-

liciais, os quais, depois de avocados, fundiram-se num só, to 

mando o n9  34/80-DOPS/SR/RJ, em obediência ao princípio da co 

nexo processual, que se ve incrustado no art. 76 do'Código de 

Processo Penal e no art. 99, do Código de Processo Penal Mili 

tar. 

A instauração do procedimento policial 

ocorreu no dia 29 de agosto do ano vigorante. 

Fluido o prazo regulamentar de 40(quaren 

ta) dias - na conformidade da verba legis do art. 20 do C.P./ 

P.M. - sem que as investieaçOes tivessem chegado a resultado/ 

satisfatório, foi o inquérito beneficiado com 'a primeira pror 

rogação do prazo, deferida pelo Senhor Superintendente Regio-

nal da SR/RJ, de acordo com o disposto no art. 20, § 19, do / 

C.P.P.M. (fls. 529, 39  volume). 

Por razões excepcionais, o Excelentíssi 

mo Senhor Ministro da Justiça concedeu, nos termos do art.20, 

§ 29, do Código de Processo Penal Militar, nova prorrogação/ 

de prazo, dessa feita por 30(trinta) dias (fls. 607, 39  volu-

me). 

Essa Ultima prorrogação teria expirado / 

no dia 27 de novembro de 1980, mas o Excelentíssimo Senhor // 

Juiz Auditor da la: Circunscrição Judiciária Militar, da 2a. 

Auditoria do Exército, ao prorrogar por 30(trinta) dias a pri 

são do indiciado Ronald James Watters (art.53, § 22, da Lei 

n 2  6.620, de 17.12.78) dilatou o prazo do inquérito ate o dia 

18 de dezembro do ano em curso, dia em que, igualmente, termi 

o prazo da prorrogação da prisão desse indiciado (fls.674, 

do 49  volume). 

3.- ATOS REALIZADOS  PELA SSP/RJ - Na re-

parti- 

ção policial do Estado, antes da avo(:açao, ja haviam sido ins 

m DD 32 
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(fls. 04) 

taurados 4(quatro)inquéritos para apurar, respectivamente,o 

fatos relacionados : 

a) com com a explosão de uma bomba ocorrida no 

escritório da sucursal do jornal "TRIBUNA 

DA LUTA OPERÁRIA", no dia 27.08.80, por vol 

ta de zero hora e quinze minutos ; 

b) com a ocorrência terrorista (explosão de 

uma bomba) verificada, no mesmo dia, por / 

volta das 13,45 horas, no Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil (O.A.B.), 

causando a morte brutal da Senhora Lyda Mon 

teiro da Silva, que exercia as funções de 

secretária desse Conselho. 

c) com a explosão ocorrida na Câmara de Ve 
readores desta capital, nesse mesmo dia, / 

por volta das 14,30 horas, vitimando grave 

mente a pessoa de José Ribamar Sampaio de 

Freitas, secretário do vereador Antonio Car 

los Nunes de Carvalho ; 

d) com o envio de uma "Carta-Bomba" ao Se-

nhor Superintendente da SUNAB, a qual não 

chegou a deflagrar por razões que até o dia 
de hoje não se sabe ao certo. 

Em razão dos traços comuns apresentados, / 

prima facie, pelos artefatos explosivos em questão, bem como 

as circunstâncias temporais, ajuntadas ao fato da similitude/ 

de "modus operandi" dos delitos em exame, levou-nos a crer que 

se tratava de concurso material de crimes e concurso de auto-

res, o que nos autorizou a fundir num s6 procedimento todos / 

esses inquéritos instaurados pela SSP/RJ, conforme já enfoca-

do no item anterior. 

4.- PROVIDENCIAS INICIAIS - Tão logo fo- 

ra oficiali- 

zada a instauração do inquérito policial nesta Superintendên- 
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cia Regional da Polícia Federal , providenciou-se a vinda p 

cã do perito criminal Walmir Joaquim da Silva, especialista 

explosivo e lotado na nossa congênere de São Paulo, o qual,em 

aqui chegado e passando a compor a equipe, procedeu a minucio 

sas buscas objetivando arrecadar fragmentos dos artefatos ex-

plosivos,- ainda existentes porventura nos locais das ocorrên-

cias. 

A despeito do tempo já decorrido (cerca de 

48,00 horas), conseguiu-se, ainda, coletar uma boa quantidade 

de fragmentos nos vários locais das explosOes, .merecendo sa-

lientar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil / 

(O.A.B.), onde fora apanhado a quantia de aproximadamente 130 

(cento e trinta) fragmentos da "carta-bomba" que ali explodi-

ra.. 

Quanto ao engenho explosivo que fora envia 

do ã SUNAB, destaque-se que a sua arrecadação foi feita de mo 

do integral, de vez que tal petardo, como é sabido, não che-

gou a detonar. 

De posse de todo o material apreendido, in 

clusive o que fora recuperado anteriormente pela Secretaria de 

Segurança Pública do Estado, elaborou-se as necessárias requi 

sições de exames periciais, cujos resultados já constam dos// 

correspectivos laudos, os quais serão enfocados e apreciados/ 

mais adiante, sob rubrica especial. 

5.- PRINCrPIO NORTEADOR - Na constãncia/ 

da realização/ 

do inquérito policial, adotamos como norma orientadora dos tra 

apura-Ui-rios o princípio a que, por convenção,décidimos 

denominar de "investigação centrífuga", que consiste em desen 

volver as apurações partindo do perímetro das ocorrências em 

direcionamento ã responsabilidade autoral, isto é, dinamizan-

do as investigações no sentido do centro para a periferia. 

Graças ã incorporação desse princípio, evi 

tamos que estranhos, impertinentes e periféricos palpites, // 

muito encontradiços nesses dificei.s momentos, pudessem ter // 
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desviado, por ódio,-paixão ou amor, o rumo coerente dos traba 

lhos investigatOrios. Na prossecução desse equilíbrio, tive-

mos que, não raramente, deixar de dar atenção a muitas notí-

cias, pontos de vista, comentários e opiniões que foram veicula 

dos, a rodo, nos órgãos ue comunicação do país. 

Como corolário da linha de ação descrita a 

cima, iniciamos a pesquisa e investigação dos fatos sem levar 

em conta que tais eventos delituosos tivessem sido originados 

de atos de terrorismo de "esquerda" ou de "direita". 

Conquanto seja sobejamente sabido que os / 

crimes de atentados em exame tenham tido móvel de. feitio poli 

tico, é, não obstante, defeso à autoridade policial ingressar 

na sua apuração com noções preconcebidas, principalmente no / 

que pertine à autoria. Ademais, ressalte-se que, no domínio do 

Direito Penal, é irrelevante que o crime tenha sido perpetra-

do por agentes de uma facção ou de outra, bastando tão-somen-

te que se vislumbre a sua característica politica, pois que / 

esse ingrediente é necessário para caracterizar o delito como 

catalogável na Lei de Segurança Nacional. 

Esclareça-se, ainda, que, em matéria de // 

responsabilidade penal, a autoria que interessa é a de pessoas 

devidamente individUadas e não a de siglas ou facçOeS. 

6.- AUDIÇÃO DE TESTEMUNHAS - Consoante o 

que tradu-

ziam os fragmentos arrecadados, constatou-se, logb de início, 

que os artefatos explosivos que foram colocados no Conselho / 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (0.A.B.), Câmara de 

Vereadores do Rio de Janeiro e Superintendência Nacional de A 

bastecimento (SUNAB) eram da modalidade "carta-bomba" e guete 

riam, provavelmente, sido postadas por' intermédio da Agência 

Postal Telegráfica Avenida Atlântica, em Copacabana. Com  efei 

to, iniciamos os trabalhos de audição de pessoas com a tomada 

de depoimentos de todos quantos, de uma razão ou de outra, ti 

vessem possivelmente, naquela agência telegráfica, participa-

do do processo de postação e entrega das incriminadas cartas. 
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Primeiramente, reduzimos a termo o depoi-/ 

mento do Senhor Euclides Duarte Neto, que trabalha no setor / 

de distribuição de correspondências, por onde se presume que 

tenham passado as cartas-bomba em questão. Entretanto,não 138 

de esse funcionário, em razão da grande quantidade de corres-

pondência que por ali passa, nada adiantar no sentido da elu-

cidação dos fatos (fls. 81). Igual resultado ocorrendo em re 

lação aos carteiros e outros servidores, como evidenciam os / 

depoimentos de fls. 82 (Carlos Eduardo Marçal) , 83 (Sebastião 

de Aquino Teixeira) , 84 (Joberto Francisco da Conceição) , 85 

(Luiz Targino Alves) , 86 ( Paulo Cezar Alves Bistene) e 87(Jú 

lio Cesar dos Santos), todos no 19  volume, dos autos. 

Com o escopo de recolher dados informativos 

a respeito da explosão havida no Escritório da Sucursal aqui/ 

no Rio do jornal "Tribuna da Luta Operária", foram ouvidos o 

Senhor Rogerio D'Olne Lustosa, encarregado desse escritório/ 

(fls. 311, do 29  volume) , os colaboradores Eliana Lustosa Bar 

bosa, José Carlos Padilha Areas, Maysa Henrique Rodrigues e / 

Arlindenor Pedro de Souza, cujos depoimentos são vistos, rés-

pectivamente, a fls. 324, 336, 338 e 339, do 29  volume. 

• 
Ainda em relação à explosão ocorrida no es 

critOrio de distribuição desse jornal, foram tomados os depoi 

wentos do Senhor Jayme Duarte, administrador do prédio em que 

fica situado o escritOrio referido (fls. 89, do 19  volume),do 

vigia Sebastião Moisinho Neto (fls. 88, do 19  volume), bem co 

mo os depoimentos dos porteiros Jayro Corrêa Bonim e Emiliano 

Pereira da Silva, que se vê a fls. 319 e 320, do 29  volume, / 

respectivamente. Foi ouvido também o Senhor Edson Azevedo Car 

neiro, comerciante estabelecido naquele prédio (fls. 91, do / 

19  volume). 

Como atestam, com veemência, os depoimentos 

acima arrolados, essas pessoas que foram ouvidas nada puderam 

adiantar no sentido de esclarecer a autoria do acontecimento/ 

criminoso ocorrido no escritOrio de distribuição daquele jor-

nal. 
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- Dando prosseguimento aos trabalhos, pas 

mos para a audição de todas as pessoas que, presumivelmente 

tivessem condições de acrescentar algum esclarecimento em re-

lação ao atentado ã bomba ocorrido na Câmara de Vereadores des 

ta capital. Assim, foram ouvidas as seguintes pessoas, todas 

funcionarias daquela.casa: Paula Auxiliadora Braz (fls. 92,/ 

do 19  volume) , Eva Cruz da Silva (fls. 101, do 19  volume), Nel 

son Carneiro Xavier (fls. 303, do 29  volume) , Miguel Sergio / 

Esteves Branco (fls. 306, do 29  x,olume), Cândido Moura Balhe/ 

(fls. 307, do 29  volume), Olga Mendes da Silva (fls. 308, do 

29  volume), Aymèe Nunes Noronha (fls. 309, do 29  volume), Iva 

no Menezes 

Lupim (fls 

352, do 29  

me), Jorge  

do Couto (fls.' 310, do 29  volume), Ivam Rodrigues/ 

340, do 29  volume) , Edna Marques de Oliveira (fls. 

volume) , João Batista Moraes (fls. 352, do 29  volu 

do Nascimento Pires (fls. 354, do 29  volume) ,Ilson 

Gomes da Silva (fls. 355, do 29  volume), José Caldeira (fls. 

356, do 29  volume), Alayde Raios Ferreira (fls. 357, do 29  vo 

lume) Jandira Oliveira Silva (fls. 358, do 29  volume), Pedro 

Luiz de Miranda (fls. 359, do 29  volume), José Corrêa da Sil-

va (fls. 360, do 29  volume) e Rosana Nunes de Carvalho (fls. 

360, do 29  volume). 

Estribando-se nos depoimentos desses fun-

cionários, infere-se que o artefato (carta-bomba) que explodi 

ra naquela Câmara de Vereadores, sala n9  37, onde funcionava/ 

o gabinete do vereador Antonio Carlos Nunes de Carvalho, ali. 

chegara pela intermediação de Ivam Rodrigues Lupim, motorista 

desse vereador. Pelo que ficou apurado, o motorista Ivam pe-

gou tal correspondência na portaria daquela casa legislativa, 

ignorando o que se continha no seu interior. Em seu depoimen 

to, Ivam 

a tarefa 

portaria 

confirma essa versão e, ao mesmo tempo, adianta que 

de apanhar cartas, ou demais outros expedientes, na 

para ser levada para a sala do vereador Antonio Car- 

los faz parte de suas atribuições e que tal mister vem sendo/ 

desenvolvido há bastante tempo (fls. 340, do 29  volume). Apu-

rou-se, também, que no momento da ocorrência da explosão encl 

travar,-se naquela sala, além da vitima José Ribamar de Freit as, 
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as servidoras Ayrile-  Nunes Noronha e Olga Mendes da Silva (ou 

vidas respectivamente a fls. 308 e 309, do 29  volume), bem co 

mo dois netos menores dessa vitima. 

A funcionária Aymèe Nunes Noronha, pelo // 

que fez constar de seu depoimento, estranhou bastante a presen 

ça de três elementos naquele gabinete, na véspera do atentado. 

os quais, dizendo-se ser da FACIT, insistiram em revisar des-

necesariamente uma máquina de escrever que ali se 'encontrava/ 

desativada há muito tempo (fis. 309, verso, do 29  volume). Es 

se fato, suspeito à primeira vista, deu ensejo a que desenvol 

vessemos diligências para apurar a respeito. 

Subsequentemente, foram as coisas devida-

mente esclarecidas, em que concluído restou que as pessoas sus 

peitas que ali estiveram são, na realidade, técnicos, da empre 

sa FACIT, os quais foram aquela repartição para realizar ser-

viços técnicos de manutenção nas máquinas de escrever ali e-

xistentes, naturalmente que da marca FACIT. Os técnicos que 

estiveram naquela Câmara de Vereadores, no questionado dia, / 

são os seguintes : Jorge Rodrigues Dutra, Roberto Otávio Sil-

va dos Santos e Carlos Alberto Dantas , cujas declarações são 

vistas a fls. 460, 461 e 462, do 39  volume, respectivamente. 

A vitima José Ribamar Sampaio de Freitas,/ 

que saiu gravemente ferida daquele gabinete onde registrou-se' 

o evento delituoso, em razão de recomendação de natureza médi 

ca, somente pOde ser ouvida no dia 11 de novembro do ano em / 

curso. Suas declarações foram reduzidas a termo e encontram-

se acostadas a fls. 650, 49  volume, dos autos. Como se depre 

ende da simples leitura, as declarações dessa vitima em nada 

adiantam no sentido do aclaramento dos fatos e da sua autoria. 

Acrescente-se, ainda, que a precariedade do 

estado de saúde desse infeliz homem não autoriza, nem mesmo / 

ao mais dos leigos, a que se acredite na sua total lucidez. 

A fls. 616, do 39  voluu;e, -,'J-se as declara 

ções do vereador Antonio Carlos Nunes de Carvalho, pessoa a / 
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quem, segundo o que se apurou, teria sido remetida a incrimi-

nada carta-bomba que explodira na sala em que funcionava o seu 

gabinete, naquela Câmara de Vereadores. Como se desume do te 

or de suas declarações, esse vereador desconhece qualquer fa-

to concreto que se relacione com os eventos delituosos e que 

possa colaborar no sentido de esclarecer a sua autoria. 	Não 

obstante, acrescenta que, dias antes da ocorrência de tais a-

tentados terroristas, fora procurado por advogados da família 

do falecido Mário Alves, para que, de prOprio punho, fizesse/ 

uma declaração reafirmando a sua versão sobre -o que testemunha 

ra em 1970, referente aos maus tratos infligidos ãquela viti-

ma, por ocasião de sua prisão. Essa declaração, assevera ove 

reador Antonio Carlos de Carvalho, seria levada, juntamente / 

com outras, por intermédio do Presidente do Conselho Federal/ 

da Ordem dos Advogados do Brasil (O.A.B), Dr. Eduardo Seabra/ 

Fagundes, ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, 

em Brasília, objetivando com.tal expediente reabrir, naquele/ 

Conselho, a questão sobre a vítima Mário Alves. 

Referindo-se a esses fatos a que denominou 

de coincidência, deixa esse vereador, contudo, entrever que / 

estejam, possivelmente, ligados 'as ocorrências terroristas ve 

rificadas na tarde de 27 de agosto. 

A bem da verdade, ressalte-se que tais fa-. 

tos, nos moldes em que são declinados por esse vereador, por 

sua generalidade e falta de precisão, não apresentam razoável 

aptidão para que se possa, calcado neles, abrir uma pista pa-

ra investigações, a não ser que a eles se ajuntem outros indi 

cios mais concretos e menos indiretos. 

Com o escopo de recolher fatos, indícios / 

ou detalhes que pudessem levar ao desenvolvimento de diligên-

cias policiais tendentes a apurar a autoria do evento crimino 

so verificado no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do / 

Brasil (0.A.B.), que vitimou de modo letal a senhora Lyda Mon 

teiro da Silva, foram tomados a termo os depoimentos das se-

guintes pessoas : Janusa Maria Araujo de Melo (fls. 93, do 19  
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volume), Maria Cecília Paes de Barros Leses (fis. 94, do 19  

volume), Nilson Mário Lopes (fis. 96, do 19  volume), Angela / 

de Azevedo Lobo Saraiva (fls. 99, do 19  volume); Jose Ramiro/ 

dos Santos (fls. 100, do 19  volume) , Theodoro Theomar de Assurt 

çao (fls. 240, do 29  volume), Daniel de Carvalho Martins (fls. 

242, do 29  volume), Djanira Xavier de Lima (fls. 243, do 29  / 

volume) , Dilza Fulgjncio Pereira (fls. 244, do 29  volume) , Su 

ely Mendes (fls. 246, do 29  volume), Gilberta Acserald (fls./ 

247, do 29  volume), Armando Cavalcanti Brandão (fis. 248, do 

29  volume) , Miguel Pedro da Silva (fls. 253, do 29  volume) , / 

Edivaldo da Silva (fls. 254, do 29  volume) , Cise-a Machado Ur-

bano da Silva (fls. 255, do 29  volume), Eliseu Santana (fls. 

321, do 29  volume), José Hélio (fis. 323, do 39  volume), Wal-

demar Pinto Duarte Junior (fls. 533, do 39  volume) e Sergio / 

Luiz de Souza Geovu (fls. 535, do 39  volume). 

Dentre os depoimentos acima referidos, po-

demos destacar, por terem apresentado certa relevância, os que 

foram prestados por Theodoro Theomar de Assumpção e Dilza Ful 

gesncio Pereira, os quais são vistos a fls. 241 e 244, do 29vo 

lume, respectivamente. Esses dois seividores, de forma unís-

sona e coerente, confirmam que testemunharam a presença, na-

quele prédio da OAB, de um elemento estranho, o qual pretendia, 

minutos antes da explosão da bomba, falar com a senhor Lyda / 

Monteiro da Silva. Mencionado elemento desconhecido, pelo que 

esclarecem essas testemunhas, portava, naquela oportunidade,/ 

um pequeno pacote para ser entregue, possivelmente, aquela vi 

tima. 

Pelo que pôde, ainda, aclarar a depoente / 

Dilza Fulgencio Pereira, o pacote que era transportado por es 

se indivíduo estranho assemelhava-se bastante com o mesmo que 

acondicionara a carta-bomba que fora endereçada à SUNAB, o // 

qual lhe fora mostrado pela autoridade policial, no momento / 

em que prestava o seu depoimento. 

Calcado nos traços característicos desse/ 

suspeito estranho, que foram fornecidos pelas testemunhas men 
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cionadas, conseguitl-se, com o adjutório de técnicos especiali 

zados, compor os retratos falados que podem ser vistos a fls. 

261 e 262, os quais, como se percebe "ictu oculi", apresentam-

se incompletos, em razão de não terem as questionadas testemu 
nhas conseguido memorizar mais detalhes que possibilitassem / 

aos técnicos a feitura, integral do rosto da pessoa suspeita. 

Era consequência, ficaram demasiadas frágeis 

as pistas que pudessem levar a identificação desse suspeito / 

indivíduo. 

A despeito de não terem ficado completos / 

tais retratos falados, pelas limitações de memória jj, enfoca-

das, partiu-se, mesmo assim, para a desenvoltura de varias / 

diligências com vistas a identificar o elemento incompletamen 

te descrito pelos depoentes referidos, conforme atestam o re-

latório de fls. 584, do 39  volume , bem como o auto de reconhecimen 

to que se vê acostado a fls. 585, desse mesmo volume. 

Como se constata de pronto, as tentativas/ 

de reconstituição desse elemento estranho (fls. 261 e 262), / 

por serem demasiadamente incompletas e contraditórias (diver-

gência entre os dois retratos) , não autorizaram o desencadea-

mento de diligêncis mais arrojadas, como a publicação em jor 

nais desta capital com vistas a concitar o público a colabo-

rar com a polícia na identificação desse elemento estranho e' 

outras mais. 

Como ia se tornou público e notório, a im-

prensa carioca, por algumas vêzesj chegou a divulgar que o // 

presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra-

sil, Dr. Eduardo Seabra Fagundes, tem conhecimento de algo a 

respeito da autoria desses atentados terroristas. Parece, con 

tudo, que tais notícias são improcedentes, a menos que esteja 

esse presidente se reservando para revelar os fatos no momen-

to da instrução criminal, por achar que seja ali o local mais 

apropriado para recepcionar a sua versão dos fatos, de vez // 

que, et,; suas declarações prestadas perante a autoridade poli 
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cial, nada revelou no sentido de elucidar a autoria de tais / 

crimes. Tal assertiva é confirmada pelo teor de suas declara 

ções que são vistas a fls. 614, do 39  volume. 

No que pertine sa' "carta-bomba" que fora en 

viada ao Superintendente da SUNAB, a qual não chegara a expio 

dir por razões que até o presente momento não se sabe ao cer-

to, foram ouvidas as seguintes pessoas : Paulo Roberto de Mel 

lo Nunes (fls. 98, do 19  volume), Octaylsa de Luna 

Fernandes Amorim (fls. 239, do 29  volume), Ronaldo 

Dormund Yartins (fls. 455, do 39  volume), Virgilio 

Bertrand / 

Cardoso // 

Perez Fer- 

reira (fls. 456, do 3° volume), Ozaléa Erdia Trindade (fls. / 

457, do 39  volume) e João Dias (fls. 458, do 39  volume). 

Com espaldo nos depoimentos supracitados,/ 

infere-se que a "carta-bomba" endereçada ao Superintendente / 

da SUNAB, por engano do número que fora colocado no endereço/ 

do destinatário, somente fora chegar ao prédio da SUNAB, onde 

é instalado o gabinete daquela chefia, no dia seguinte. A re 

partição da SUNAB ocupa, em parte, os prédios de números 70 e 

71 da Rua Araújo Porto Alegre, sendo que a carta incriminada/ 

fora endereçada para o número 71, quando na realidade a chefia 

geral, para onde se destinava o artefato explosivo, funciona/ 

no prédio de número 70, advindo dai, desse trocadilho, o atra 

se da chegada no seu verdadeiro destino, o que, sem sombra de 

dúvida, favoreceu o seu destinatário, que era uma outra viti-

ma na mira dos criminosos. 

O que causa estranheza e uma certa perple-

xidade, sob todos os aspectos, e que a "carta-bomba", ao che-

gar no prédio de número 70, fora ali aberta pela servidora Oc 

taylsa de Luna Bertrand Fernandes Amorim, a qual , com toda // 

tranquilidade e curiosidade que 

retirou o explosivo do envelope 

ainda, a caminhar alguns metros 

se a deflagrar. 

caracteriza o sexo feminino,/ 

e, o retendo ã mão, chegou, / 

, sem que o tal explosivo vies 

Pelo que descreve essa funcionaria no seu 

depoimento de fls. 239, do 29  volume, e mais a circunstãncia/ 
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de que até o dia de hoje não se pôde definir ao certo a ca 

da não explosão desse petardo que fora encaminhado ã SUNAB, 

permitam-nos os homens da lei que façamos um ligeira digressão 

para afirmar que a razão da não detonação desse artefato, ao 

que tudo indica, parace desbordar do mero campo das coinciden 

cias e penetrar no verdadeiro campo dos fatos para-normais. 

Como se constata na simples leitura, de ne 

nhum desses depoimentos do pessoLi da SUNAB se pôde extrair / 

algum indício que levasse as investigações a cominho mais pro 

missor na busca dos autores dos delitos em questão. 

7.- EXAI,MS DE CORPO DE DELITO - Como já 

se tornou 

do domínio do conhecimento publico, a explosão de uma bomba o 

corrida no Conselho Federal da Ordem dos Advogados•do Brasil/ 

(O.A.B.) produziu a morte da infeliz senhora Lyda Monteiro da 

Silva, cujo laudo de exame de corpo de delito é visto a fls. 

268, do 29  volume. 

Embora que com reduzida gravidade, saiu fe 

rido desse evento o senhor José Ramiro dos Santos, o qual fo-

ra submetido a exame de lesões corporais, como comprova o lau 

do que consta de .fls. 378, do 29  volume. 

Do evento da Cãmara de Vereadores sairaM/ 

feridas as seguintes pessoas : 

a) José Ribamar Sampaio de Freitas - encon 

tra-se, ainda hoje, gravemente ferido no Hospital dos Servido 

res do Estado. O seu laudo de exame de lesões corporais en-

contra-se a fls. 265, do 29  volume ; 

b) Eva Cruz da Silva - sofreu lesão de pe-

quena gravidade, como comprova o laudo de fls. 376, do 29  vo-

lume ; 

c) Paula Axiliadora Braz - também foi de / 

s;',,enos a lesão sofrida por essa senhora. 	Foi submetida a e- 
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xame de lesões corporais, cujo laudo é visto a fls. 499 

39  volume ; 

d) Aymèe Nunes Noronha - saiu levemente fe 

Tida, como comprova o laudo de lesões corporais de fis. 693, 

do 49  volume. 

Foram essas as vitimas dos atentados terro 

ristas ocorridos nesta capital do Rio de Janeiro, no dia 27 de 

agosto do ano em curso. 

8.- MATERIAL APREENDIDO - Com o objetivo 

de possibilitar 

a realização de laudos periciais esclarecedores dos fatos de-

lituosos que se apuram nos presentes'autos, foram realizadas 

as seguintes apreensões : 

1.- No escrit6rio da sucursal do jornal/ 

"Tribuna da Luta Operaria". 

- Resíduos de artefatos explosivos, coyifor 

me o auto de fls. 11, do 19  volume; 

- Fragmentos diversos que estavam sob a 

guarda de Rogério D'Olne Lustosa, Dire-

tor desse jornal (auto de fls.318, do 29  

volume); 
,e- 

2.- Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 

- Resíduos de artefatos explosivos, que se 

vê catalogados no auto de fls. 26, do 19  

volume; 

- Fragmentos diversos, conforme retrata o 

laudo de fls. 50, do 19  volume. 

3.- No Conselho Federal da Ordem dos Advo-

gados do Brasil (O.A.B.). 

- Resíduos de artefatos explosivos (auto/ 

de fis. 19, do lç 'volume); 
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- Fragmentos diversos, que são vistos devi 

damente arrolados no auto de apreensão / 

de fls. 78, do 19  volume; 

- Fragmentos colhidos e apresentados 

Presidente da O.A.B. (auto de fls.318,do 

29  volume). 

4.- Na Superintendência Nacional de Abaste 

- Artefato explosivo não deflagrado (auto 

de fls. 36, do 19  volume). 

5.- Material apreendido em locais diver- 

- Carta e sobrecarta endereçadas ao "Jor-

nal do Brasil" por pessoa remetente que 

se diz pertencer à organização que deno-

mina "Vanguarda de Caça aos Comunistas"/ 

(V.C.C.), que se vê no auto de fls. 351, 

do 29  volume; 

- Cópias de documentos diversos, forneci-

dos pela 2a. Seção do I Exército (auto / 

de fls. 540, do 39  volume); 

- Cópias de documentos diversos, fornecidos 

pelo CISA (auto de fls. 541, do 39  volu-

me); 

- Agenda, documentos e folhaS diversas, a-

preendido na residência do indiciado Ro-

nald James Watters (auto de fls. 601, do 

39  volume); 

- Apreensão de cheque, conforme auto que se 

vê a fls. 681, do 49  volume; 

- Duas máquinas de escrever pertencente ao 

indiciado Ronald James Watters (auto de 

fls. 697 , do 49  volume). 

cimento (SUNAB). 

S O S . 
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9.- PERÍCIAS REALIZADAS  - Para persegui 

a finalidade jã 

delineado no item anterior, foram efetivadas as seguintes perí 

cias : 

1.- Relacionadas com o jornal Tribuna da 

Luta Operaria. 

- Perícia de resíduos de explosão, cujo 

laudo é visto de fls. 271 e seguintes, 

do 29  volume; 

- Perícia de exame de local de explosão, 

podendo-se vê o laudo de fls. 380 e se 

guintes, do 39  volume; 

- Outra perícia de exame de local de ex- 

plosão de artefato (laudo é visto 	de 

fls. 570 e seguintes, do 39  volume); 

2.- Relacionadas com a ocorrência verifi 

cada na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. 

- Exame de resíduo de explosão, cujo lau 

do pericial acompanha os autos de fls. 

111 e seguintes, dc 19  volume; 

- Perícia de exame de local de explosão 

(fls. 392 e seguintes, do 29  volume); 

- Perícia documentosccipica (mecanogfãfi-

ca), realizada em máquina de escrever 

(fls. 474 e seguintes, dó 39  volume); 

- Perícia em material de artefato explo-

sivo (comparativa) , cujo laudo é visto 

de fls. 502 e seguintes. do 39  volume; 

- Outra perícia de exame de local de ex-

plosão de artefato (fls. 559 e seguin 

tes, do 39  volume). 

3.- Relacionadas com o evento criminoso/ 

ocorrido na Diác.'', do Advogados do Brasil (0.A.B.). 
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- Exame de material explosivo (laudo de 

fls. 115 e seguintes, do 19  volume); 

- Exame de explosão com vítima, cujo lawlo 

é visto de fls. 133 e seguintes, do 19  

volume; 

- Perícia de artefato explosivo (informação 

técnica de fls. 468 e seguintes, do 39  vo 

lume; 

- Exame documentoscOpico em selos (laudo de 

fls. 486 e seguintes, do" 39  volume); 

- Exame em material de artefato explosivo, 

cujo laudo pericial é visto de fls.502 e 

seguintes, do 39  volume; 

- Exame de local de explosão de artefato 

(fls. 542 e seguintes, do 39  volume). 

4.- Relacionadas com o caso da Superinten-

dência Nacional de Abastecimento (SUNAB). 

- Perícia de artefato explosivo (fls.184 e 

seguintes, do 19  volume): 

- Exame do artefato (laudo de fls. 468 e 
• 

seguintes, do 39  volume); 

- Exame documentosc6pico em correspondência., 

cujo laudo é visto de fls. 474 e seguin 

tes, do 39  volume; 

- Exame documentoscõpico em selos (fls.486 

e seguintes, do 39  volume); 

- Exame de artefato explosivo (fls. 493 e 

seguintes, do 39  volume); 

- Exame em material de artefato explosivo 

(laudo de fls.502 e seguintes, do 39  vo-

lume); 

- Exapie documentosc6pico (rücanogrãfico com 

parativo) , cujo laudo pode ser visto a / 
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fls. 638 e seguintes, do 39  volume. 

S.- Relacionadas com locais diversos. 

- Exame da massa explosiva, realizado pelo 

Instituto Militar de Engenharia, cujo lau 

dp é visto a fls. 368 e seguintes, do 39  

volume; 

- Exame documentosc6pico (mecanogrãfico e 

grafotécnico), vendo-se o laudo de fls. 

668 e seguintes,' do 49  volume; 

- Exame documentosc6pico (grafotécnico, // 

cujo laudo vem incluso a fls.742/4 , do 

49  volume. 

10.- CONCLUSOES DAS PERÍCIAS - Os laudos 

periciais 

que acompanham os presentes atitos de inquérito policial e que 

se vê arrolados no item anterior, além de constituirem a com-

provação material dos delitos apurados, autoriza-nos a fazer, 

sem medo de erro, as seguintes ilações : 

a) - Que a "carta-bomba" que fora remeti 

da ã Superintendência Nacional de Abaste 

cimento (SUNAB) , teve a sua postação te-

legrãfica regularmente feita na Empresa 

de Correios e Telégrafos, por intermédio 

da Agência da Avenida Atlântica, confor-

me atesta o laudo pericial documentosc6-

pico de n9  18.300, realizado pelo Insti-

tuto Nacional de Criminalfstica do Depar 

tamento de Polícia Federal (fls.487 e se 

guintes, do 39  volume). Essa conclusão 

produz, como corolL.rio, a asserç'dode que 

as outras "cartas-bomba" (colocadas na / 

Ordem dos Advogados do Brasil/OAB e na 

Gmara de Vereadores do Rio de Janeiro)/ 

foram também regularmente postadas, o que 

MOD. 32 



• 4 To. 6 0,3.P4U3  

(fls. 20) 

descarta, 6bvia e prontamente, a p 

lidade de terem tais criminosas mi 

sido entregues por outro meio aos 

destinos respectivos; 

b) - Que a ca rta atribuída ã organização 

clandestina denominada "Vanguarda de Ca-

ça aos Comunistas", conhecida pela sigla 

V.C.C. e endereçada ã rádio "Jornal do 

Brasil" (auto de apreensão de fls.351,do 

29  volume) , no dia seguinte aos atentadi 

terroristas ocorridos no mês de agosto do 

ano vigorante, nesta capital, foi produ-

zida, mecanograficamente, pela mesma 

quina que datilografou a sobrecarta que 

continha o artefato explosivo que fora re 

metida para a Superintendéncia Nacional/ 

de Abastecimento (SUNAB), o que nos leva 

a concluir, necessariamente, que - a ques- 

tionada missiva (fls. 03, do Apenso 	n9  

III) fora realmente produzida pelos auto 

res dos atentados em apuração. Tal as- 

sertiva escuda-se no laudo pericial 	de 

n9  05.696, do Instituto Nacional de Cri-

minalística do Departamento de Polícia Fe 

deral, o qual é visto de fls. 638 e *se-

guintes, do volume n9  3 dos autos. Não se 

pode, contudo, afirmar que essa missiva 

fora, em verdade, produzida por esse su-

posto e ilegal grupo a que se denomina de 

"V.C.C.". Quem escreveu essa missiva se 

auto-intitulou como sendo dessa suposta 

organização, o que pode não ser a verda-

de, podendo tratar-se de uma manobra pu-

ramente diversionista, empreendida no in 

tuito de desviar as investigações. 	Por 

outro lado, é possivel que tal revelação 

seja N-rãs, embora que aqui neste inqué- 
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rito, onde não é permitido conject 

nada tenha sido apurado nesse senti 

c) - Que as substâncias explosivas (gela 

tina explosiva e explosivo plástico) uti 

lizadas nos artefatos criminosos que fo-

ram dirigidos â Ordem dos Advogados do/ 

Brasil (0.A.B.), à Câmara de Vereadores/ 

do Rio de Janeiro e ã Superintendência Na 

cional de Abastecimento (SUNAB) são pro-

duzidas e comercializadas no Brasil e no 

exterior, consoante asseveram tecnicamen 

te os laudos do Instituto Nacional ee Cri 

minalística (fls. 494 a 498, do 39  volu-

me) e do Instituto Militar de EngL-nhari,-. 

(fls. 369 a 374, do 29  volume); 

d) - Que não são exigíveis, para a confec 

ção dos artefatos incriminados, sofisti-

cados conhecimentos em matéria de explo-

sivo e nem tampouco requer a utilização/ 

de aparelhagem especializada, podendo, con 

sequentemente, tais petardos ter sido pro 

duzidos de forma rudimentar (construção 

caseira) , por pessoas que possuam conhe-

cimentos (de explosivo) apenas elemerkta-

res. Tal inferência é o que se extrai do 

teor do laudo pericial de n9  18.304, do 

Instituto Nacional de Cr'iminalística(fls. 

494 usque 498, do 39  volume), em que, nu 

ma passagem, corroborando o que acima dis 

serros, ve-se o seguinte registro: "O ma-

terial em questão é produzido industrial 

mente tanto no país como no exterior, po 

dendo entretanto ser produzido de forma 

rudimentar (doméstica), por pessoas que 

possuam algum conhecimento da matéria e 

sem que sejr. nucessãrios equipamentos es 

pecializados" (fls. 497, do 39  volume); 
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e) - Que os engenhos explosivos e 

à Ordem dos Advogados do Brasil(0. 
- 
a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro 

e à Superintendência Nacional de Abaste-

cimento (SUNAB) , pela similitude das subs 

tâncias explosivas emepregadas , uni forrai 

dade dos artefatos produzidos e identida 

de do "modus operandi" empreendido,foram 

arquitetados pelo mesmo autor, ou auto-

res. Pelo menos é o que se pode concluir 

do laudo pericial de fls. 494, do 39  vo-

lume. Coadjuvando esse ponto de vista, 

vejamos o que afirma o referido laudo pe 

ricial: "Em vista dos resultados obtidos 

nas análises comparativas entre os frag-

mentos pós explosão colhidos. na  OAB/RJ, 

fragmentos colhidos nas detonações reali 

zadas por este INC e nas substâncias ex-

plosivas retiradas do artefato não deto-

nado recolhido da Superintendência da SU 

NAB/RJ, concluem os signatários que am-

bos os artefatos possuem as mesmas carac 

teristicas, tendo em vista que os resul-

tados apresentavam ponto em comum" (fls. 

498, do 39  volume). 

11. - ESTABELECIMENTO DE PISTA  - Alicer-
çando-se 

no laudo pericial realizado pelo Instituto Militar de Engenha-

ria (I.M.E.), conclui-se que a substância explosiva empregada 

nos artefatos em apreço se constitui de duas espécies: a) subs 

tância gelatinosa e b) substância plástica. 

A substância gelatinosa compõe-se de ni-

troglicerina e nitrocelulose, sendo que aquele componente par-

ticipa na razão que varia de 9135, a 92%. e este(nitrocelulose), 

obvi.amente, de 	a 10n. A substância plástica j integrada pe 

lo elemento ativo (explosivo) denominado "nitropenta" (75% a// 
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85%) e mais os-seguintes elementos secundários: ela 

plastificantes, solventes e corantes. 

As duas espécies explosivas (gelatina ex 

plosiva e explosivo plástico), consoante o que revela ainda o 

laudo pericial do I.M.E. (fls. 369 e seguintes, do 29  volume), 

são produzidas e comercializadas no país e no exterior. Essas 

substâncias detonantes são empregadas em pedreiras, mineração, 

desmontes, soldagem por explosão e deformação por explosão. 

Os especial4tas do Instituto Militar de 

Engenharia também concluiram que é possível a fabricação, em es 

cala doméstica, das substâncias explosivas em questão, partin-

do dos seus constituintes, prescindindo de alta especialização 

do operador e de equipamento sofisticado (fls. 370, do 29  volu 

me). 

Pelo que revela o Aditamento 01/80 ao Lau 

do Técnico fornecido pelo I.M.E. (fls. 372 a 374), os componen 

tes das substâncias explosivas aqui enfocadas, sob o ponto de 

vista da industrialização e comercialização, apresentam o seguir►  
te quadro: 

a) Nitroglicerina - é - produzida pelos fa 

bricantes nacionais: Ruptura - Britanite 

- Fábrica Presidente Vargas e Dupont. Não 

écwercializada "in natura". E empregada 

pelos próprios fabricantes na confecção/ 
de gelatina explosiva, pólvoras e dinami 

tes; 

b) Nitrocelulose - é fabricada no país 

pela Presidente Vargas e pela Nitro Quí-

mica. É negociada "in natura". São com 

pradores: fabricantes de pólvoras de ca-

ça, indústrias químicas e fabricantes de 

gelatina explosiva. E empregada em pól-

voras de guerra e de caça, gelatina ex-

plosiva, dinamites, conto também na fabri 

cação de tintas; 

•/)D. 
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c) Nitropenta - é produzida, nacion 

te, por Indústria Química Mantiqueir 

Fábrica da Estrela. r vendida "in natu 
ra" para as fábricas: Rupturita e Presi-

dente Vargas. Tem aplicação na fabrica 

ção de espoletas comum e elétrica, mistu 

.ras explosivas de uso civil e militar e 

cordel detonante. SãO vendidas, nessas 

formas descritas, para pedreiras, minera 

ções, firmas de construção civil, fábri-

cas de explosivos, siderúrgicas e Unida-

des de Engenharia de Construção. 

d) Gelatina Explosiva - são seus fabri-

cantes nacionais: Dupont, Rupturita, Fã-

brica Presidente Vargas e Britanite. 

sa  gelatina é vendida para fábricas 

dinamites, pedreiras e minerações. 

e) Explosivo Plástico - é fabricado no 

Brasil pela Presidente Vargas. Esse pias 

't•ex é vendido-para o IPT, seção de 
- 

Lore- 

na/SP, onde e utilizado na soldagem 	de 

chapas metálicas por explosão. 

Pelo que revelam os dados técnicos cons 

tantes dos exames periciais realizados pelo Instituto Militar 

de Engenharia (I.M.E.) e pelo Instituto Nacional de Criminalis 

tica (fls. 369 a 374, do 29  volume e 494 a 498, do 39  volume , 

respectivamente) , demonstrando o quase que macroc6smico univer 

so de fabricação, comercialização e aplicação das substámcias/ 

explosivas que foram utilizadas na confecção dos artefatos in-

criminados, podemos facilmente inferir que é quase impossível, 

nesse emaranhado incomensurável, se fazer o estabelecimento de 

uma pista que nos leve á autoria de tais atentados terroristas. 

Ajunte-se, ainda, o fato de que a massa 

explosiva empregada nos crimes em apreço pode ser fabricada, em 

scal'a domestica,por pessoas que Telham apenas conhecimentos 

elementares em explosivos e sem necessitar de equipamento so- 
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fisticado. Tal assertiva, defluindo das conclusões técni 

que chegaram o Instituto Militar de Engenharia (fls.370, d 

volume) e o Instituto Nacional de Criminalística (fls. 497, oo 

39  volume) , vem dilarp,ar ainda mais esse universo que já se en 

contra descomunalmeJate agigantado, o que, por via de consequjn 

cia, torna mais inviável a tarefa de identificaro autor ou auto 

res dos delitos, partindo-se dessa pseuda pista. 

12.- OPERAÇÃO MECANOGRAFICA--A medida em 

que a hurra 

nidade evolui, progridem, "pari passu", as técnicas de extermí 

nio do homem pelo próprio homem. A cada degrau que se avança 

-nessa escada evolutiva, o ser humano descobre forma mais efi-

ciente e segura de por termo ã vida do seu semelhante., 

Nesse desumano e negativo desenrolar, o 

indivíduo vem, cada vez mais, aperfeiçoando a técnica de matar 

ã distãncia. 

po. 

Esse distanciamento projeta-se no espaço e no tem 

Na pré-história, em que os instrumentais 

de dominação do meio ambiente eram bastante rudimentares, o ho 

micidio era perpetrado a pau e pedra. Nessa quadra primária da 

cultura, os meios materiais disponíveis forçavam a proximidade 

entre autor e vítima, no momento do crime. 

Mais adiante um pouco, com o surgimento 

dos objetos cortantes, a repugnante tarefa de matar tornou-se 

menos difícil, embora que a contiguidade entre o agente e o le 

sedo, na concretização do delito, ainda fosse a regra. 

O aparecimento da arma de fogo, dando sem 

dúvida as suas salpicadas de progresso ã nossa civilização,pro" 

-/orcionou um poderoso impulso ã sórdida arte de matar. Com  es-

se novo instrumento, começaram a se descortinar, com mais cer 

teza e precisao, as possibilidades de serem os crimes cometidos 

ã distãncia. Com  a sofisticação da técnica, esse distanciamen 

to xem gradativamente se acentuando. Já foi bem considerável 

a dstãncia em que agiu o matador de Presidente Kennedy. 
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No que pertine a esse físico rel 

mento entre autor e vítima, as formas primárias de proxi 

vêem, paulatinamente, sendo substituídas pelas modalidades 

motas, as quais, além de serem mais eficientes na execução, pro 

tegem demasiadamente os seus autores contra a ação investigatO 

ria da-Polícia. 

Mal sabia o famoso químico sueco Alfred 

Nobel que, ao inventar a dinamite em 1867, estava, em parale-

lo ãs grandes expectativas de emprego industrial, abrindo agi-

gantados horizontes para o aperfeiçoamento dás formas de exter 

minação da espécie humana. Com  a dinamite e outros explosivos 

mais, o ato de matar não requer necessariamente que o homicida 

esteja prOximo da vítima, no local e momento do crime. 

Nem se fale aqui nas sofisticadíssimas mo 

dalidades de aniquilamento da criatura humana propiciadas pe-

la moderna e atual ciência nuclear, pois basta que o digam Hi-

roshima e Nagasak, povos que, ainda hoje, sofrem os maléficos 

efeitos da radioatividade provocados pela loucura de 1945 (Se-

gundo Conflito Mundial) . 

Na mesma proporção em que o "modus ope-

randi" do homicídio evolui, aumenta o distanciamento entre o 

ato executOrio e o resultado criminoso, tornando, por via de 

consequência, ainda mais espinhosa a missão apurat6ria da Poli 

cia Judiciária, embora que ninguém, na sociedade, esteja obri-

gado a vislumbrar e entender essa verdade. 

No caso concreto dos presentes autos, co 

mo é publico e notório, os crimes foram concretados nesses mol 

des de sofisticação, em que os inescrupulosos autores, lançan-

do mão da ciência (embora em grau elementar) do emprego de en-

genhos explosivos, realizaram os seus hediondos crimes dentro 

da técnica de distanciamento aqui enfocada, beneficiando-se,as 

sim, das dificuldades de toda ordem e tamanho impostas aos tra 

balhos de investigação. 

cum() naàa j absolutamente perfeito 

e acabado, deixaram esses terroristas uma pequena marca de sua 
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autoria na sobrecarta que continha o artefato que fora e 

çado ã Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB), 

seja, os tipos mecanográficos produzidos por uma máquina de es 

crever, com os seguintes dizeres: 

"Ilmo Sr Superintendente da SUNAB. 

End Rua Araújo POrto Alegre n9  71 s 40: 

Castelo - RJ 	CEP 20030" 

E no verso da mesma sobrecarta: 

"Remetente - Deputado Raimundo Theodoro de 

Oliveira 

Endereço - Rua Assis Brasil n9  96/50'- Co 

pacabana - RJ 	CEP 22030" 

Objetivando localizar a máquina de escre 

ver que produziu os tipos mecanográficos existentes na sobre-

carta mencionada, foram empreendidas avultado número de dili-

gências policiais, sem que nenhuma delas chegassem, contudo, a 

apresentar resultados positivos. 

Subsequentemente, constatou-se, por meio 

de exame técnico pericial (fls. 638 e seguintes, do 39  volume), 

que a missiva dirigida ã radio "Jornal do Brasil" (fls 351 do 

29  volume e fls. 3 e 4, de Apenso 11I), um dia após as ocorren 

cias delituosas, foi realmente datilografada pela mesma máqui-

na que produziu os datilotipos da "carta-bomba" endereçada 

SUNAB. Embora que tal asserção de natureza técnica em nada te 

nha nos aproximado da descoberta da autoria dos crimes em exa-

me, serviu, inobstante, para enriquecer o material mecanográfi 

co incriminado, o que poderia ter enseiado uma definição peri 

cial mais conclusiva e convincente sobre a máquina utilizadape 

los criminosos, caso tivesse sido localizada. 

Como salta critantemente aos olhos das 

pessoas mais desaparelhadas de conheciLentos em matéria de in-

vestigação policial, não é singela a tarefa de localizar, neste 
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imenso globo terráqueo, uma máquina de escrever utiliza 

prática de crimes superlativamente bem arquitetados e, pres 

velmente, manobrada por tão fugazes criminosos. 

Em que pesem essas ponderáveis adversida 

des, chegou-se, por intermédio do trabalho de equipe, a desen-

cadear grande quantidade de diligencias com o escopo de encon-

trar a incriminada máquina, como comprovam os relatórios de di 

ligências que são vistos de fls. 702 a fls. 740,, do 49  volume. 

Numa dessas diligencias conseguiu-se 

dentificar, no bairro de Botafogo, nesta capital, o comercian- 

, 

	

	te de nome João Ferreira Lima, o qual, em seu depoimento de fls. 

663, do 49  volume, afirma que vendera uma máquina de escrever 

portátil, de marca "Reminston", a um desconhecido elemento, a 

quem reconheceu posteriormente como sendo a pessoa do indicia-

do Ronald James Watters, consoante atesta o auto de reconhecimen 

to de fls. 665, do 49  volume. 

Na residência do Ronald, na ocasião de sua 

prisão, foram encontradas e apreendidas duas pequenas máquinas 

de escrever. Uma de marca "OLIVETTI - LETTERA 22" e a outra de 

marca "OLIMPIA". 

A máquina de que fala o comerciante João 

Ferteira Lima, como vimos em linhas atrás, é da marca "REM1NG-

TON", sendo, portanto, distinta das máquinas que foram encon-

tradas em poder do Ronald. 

Reinquirido a esse respeito, o indiciado 

Ronald James Watters, como sempre, nega peremptoriamente que te 

nha adquirido tal máquina desse comerciante (fls.698, do 49  vo 

lume). 

Em acareação com esse comerciante, insis 

tiu o indiciado, igualmente, na negativa. O senhor João Ferrei 

ra - outro acareado - manteve, contudo, a sua versão primeira, 

como revela o termo de careação constante de fls.t99. do 49  vo 

lume. 
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Pelo que esclareceu o comerciante 

do, Ronald fez o pagamento da máquina com cheque do Banc 

nal do Norte S/A, de n9  000181507 e no valor de Cr$ 6.000,000• 

mil cruzeiros). Apurou-se, depois, que esse cheque havia sido 

furtado e por essa razão fora devolvido do Banco sem ser des-

contado- (vide relatório de missão de fls. 658, do 49  volume). 

Como se vá no Apenso IV, consta como emi 

tente do mencionado cheque o nome de "João Carlos Mor Portano-

va", e não o do indiciado Ronald James Watters, razão por que 

solicitamos a realização da perícia documento.sc6pica, cujo re-

sultado é visto a fls. 742 e seguintes, do 49  volume. Confor-

me o que atesta o exame pericial referido, a grafia do emiten-

te do cheque em questão não foi feita pelo punho do Ronald. 

No desiderato de localizar essa máquina 

de que fala o comerciante João Ferreira Lima, foram desenvolvi 

das várias missões policiais, sem que fosse, todavia, logrado 

resultado esclarecedor. 

Se o Senhor João Ferreira está falando a 

verdade, quando diz qUe vendeu a aludida máquina ao Ronald, e 

se foi realmente essa a máquina que datilografou a sobrecarta 

incriminada que fora encaminhada â SUNAB, sem dúvida alguma que 

ela já fora desviada há bastante tempo. 
• 

Ressalte-se, todavia, que, afora as for-

tes suspeitas deixadas, não podemos asseverar que essa máquina, 

provavelmente adquirida pelo indiciado Ronald, Seja a mesma que 

produziu os datilotipos questionados, pois que, para tanto, não 

dispomos da necessária e insubstituível comprovação material. 

13.- OUTRAS DILlaNCIAS - Conquanto pre- 

valeça - hodier 

namente e pelo menos em tese - o interesse coletivo sobre o in 

dividual, em que a liberdade , nas suas mais variadas modalida-

des de manifestação, sofre os contrastamentos que defluem dc.. 

legítimas diretivas de cunho publicíst5co, mesmo assim prosse-

em sobranceiras as normas legais e constitucionais que asseou 
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ram a sobrevivêdcia e a liberdade do indivíduo no seio d 

tividade. 

Guardando a devida fidelidade a esse de-

siderato, não permitem - muito acertadamente - essas normas que 

autoridades policiais e seus agentes, ainda que seja com a fi-

nalidade de descobrir os mais bárbaros crimes, exerçam as ati-

vidades de Polícia Judiciária de maneira a expor o cidadão,sem 

razões justificáveis, a vexame e humilhações. 

Não impusessem as leis -refreios e condi-

cionamentos à atividade investigatOria da polícia, estar-se-

ia instaurando na sociedade o reino do mêdo, da insegurança e 

da incerteza. O mal provocado ao indivíduo, com o império des 

se estado de intranquilidade, seria bastante superior em reis-

cjio ao bem proporcionado pela eficiência do organismo repressi 

vo. 

Como vemos, não é possível, a céu aberto, 

o empreendimento de diligências policiais sem a observância de 

um mínimo de critério reclamável pelas normas legais do Proces 

so Penal, ou diplomas legais outros igualmente aplicáveis. 

Há como que um condicionamento recíproco 

entre os direitos individuais e o trabalho da polícia. Um li-

mita o outro. As normas jurídicas que delineiam o exerci-cio da 

polícia de segurança impõem limites à liberdade individual;  e 

a ação policial, por seu turno, sofre as restrições promanadas 

das franquias constitucionais conferidas ao cidadão. 

O absolutismo individual cede lugar ao re 

lativismo social, e o desenvolvimento das missões apurarias da 

polícia amolda-se às injunções oriundas do "jus libertatis". 

Com efeito, infere-se que a Polícia não 

pode ser demasiadamente eficiente, muito embora haja no país ju-

ristas de nomeada que, fazendo deliberadarriente vista grossa a 

essa palpável realidade , revoltam-se com a deinora das reparti-

„:. ões-policiais na elaboração dos inquéritos; enquanto que,com 

a mesma bõca e outro fôlego, essas impolutas e invejáveis figu 
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ras fiquem a bradar pelos sacrossantos direito humano 

flagrante incoerência ou numa impiedosa maldade aos 

ros e honrados homens de policia. 

Se a polícia fosse dotada do poder 

nhatOrio e se antecipasse ao infrator na chegada ao local do 

futuro crime, este, mesmo tentado, não chegaria a ser punível 

e punido, posto que, nos termos do art. 14, do Código Penal fira 

sileiro, estaríamos diante de um crime impossível ou flagrante 

preparado, o que poderia até configurar crime de abuso de auto 

cidade, imputável ao policial. 

E a bola de cristal ? Existe ? Pode ser 

utilizada pela polícia? Acreditamos que nenhuma coisa e ner 
_ 

outra. Mas, se existisse e fosse dinamizada pelos órgãos poli 

ciais, estaríamos, sem sobra de duvidas, cometendo a maior a-

fronta ã inviolabilidade do indivíduo. 

Eis aí, em linhas gerais, algumas das // 

principais razões que impediram a. que apresentassem resultados 

positivos o grande número de diligências policiais desencadea-

das pela equipe de qUalificados e dignos policiais que ficaram 

a disposição deste inquérito. 

Mesmo que não tenham apresentado o que 

se esperava, devemos, não obstante, esclarecer que, no intliito 

de apurar os fatos delituosos e a sua total autoria, foram de-

senvolvidas numerosíssimas operações investigatõrias. 

Diligenciou-se a respeito de muitas pes-

soas, grupos e facções suspeitas. Independentemente de cor, 

credo religioso, ideologia política, partidarismo e facciosis-

mo político. 

Em razão de muitas dessas diligências não 

haverem atingido o resultado que se esperava, isto é, por não 

terem apresentado nada computãvel positivamente, não podemos 

aqui, por questão do dever e em sinal de respeito à dignidade 

humana, revelar os delzIlhes desses trabalhos frustros,e, muito 
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menos ainda, os nomes das pessoas investigadas, as quais, 

ra suspeitas no início, devem, por presunção legal, ser ti 

e havidas como inocentes. Relação (de inocência) essa que fo- 

ge por completo da alçada policial, onde o que interessa, 	em 

termos de polícia judiciária, é a relação de autoria dos deli-

tos em apuração. Inocência é um aspecto que, mesmo que não se 

possa ignorar a sua existência, não apresenta relevância algu-

ma no ãmbito do inquérito. Inocentes são todos, menos os auto 

res dos delitos. E o inquérito e um trabalho técnico apurat6-

rio do crime e da sua autoria, e não um trabalho demográfico ou 

censitário. 

14.- RAZOES DA iND1CIAÇA0 - Destaque-se, 

todavia,que, 

dentre as várias diligências desencadeadas, como referenciadas 

no item anterior, uma delas apresentou resultado suficientemen 

te positivo, conforme iremos. ver no transcorrer desta rubrica. 

Como já fizemos demonstrar, em passagens 

transatas deste relatório, foi adotado nos trabalhos de inves-

tigação o princípio "centrí•fugo", que consiste em articular as 

apurações partindo do centro (das ocorrências) em direção ã pe 

riferia. Fiéis a tal princípio, nos imunizamos aos palpites pe 

riféricos, e procuramos recolher todos os vestígios relaciona-

dos com as ocorrências de explosão verificadas, bem como passa 

mos a tomar os depoimentos de todas as pessoas que estiveram / 

próximas aos eventos, e que, por qualquer razão, tivessem algu 

ma coisa a esclarecer. 

Com a arrecadação do material sensível / 

relacionado aos artefatos explosivos detonados, incluindo o da 

SUNAB que não deflagrou, partimos para a solicitação das perí-

cias técnicas pertinentes, cujos resultados constam dos respec 

tivos laudos periciais que acompanham os presentes autos. 

Nos itens 9 a 12, deste relatório, enfo-

camos, dissecamos e comentamos os resultados a que chegaram os 

1audos realizados. Como vimos, üfora haver estebeleci- 
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do a comprovação material dos delitos apurados, não pudera 

tais perícias coadjuvar diretamente na identificação da auto 

ria. 

As testemunhas que foram ouvidas, como / 

examinamos no item 6, não apresentam, igualmente, nenhuma subs 

tãncia que possa ser aproveitada no sentido da descoberta dos 

autores. 

Esgotada essa fase centrista, em que os 

trabalhos não lograrap aquilo que se esperava, partiu-se, en-

tão, para o universo periférico. Mesmo porque, com o trabalho 

de base já realizado, estávamos mais aptos a fazer epidérmicas 

incursões. 

Com efeito, passamos a investigar sobre 

todos os informes aqui chegados das mais variadas e' heterogé-

neas fontes. Notícias de jornais, revistas, cartas e telefone 

mas, ananimos ou não, passaram, nessa fase, a ter uma relativa 

importância. Afora as paixões políticas e os "vedetismos",qua 

se tudo passou a ter alguma credibilidade, merecendo, consequen 

temente, uma checada, pelo menos. 

Resalte-se, todavia, que a dinamização 

desses trabalhos, como não poderia sér o contrário, suportou os 

"handicaps" impostos pelas normas processuais penais. 

Pois bem, ainda na constância da primei-

ra prorrogação do prazo do inquérito, recebemos um telefonema 

an-cinimo dando conta de que o indivíduo RONALD JAES WATTERS é 

um dos envolvidos nos atentados ã bomba ocorridos nesta capi-

tal, no desventurado dia 27 de agosto, do ano que está prestes 

a findar. 

Com as devidas reservas e os necessários 

cuidados de ordem lepal, partiu-se,primeiramente, em busca da 

colheita de dados relacionados a esse elemento. Logo em segui 

da, para surpresa nossa, constatou-se que RONALD havia respon-

dido a - processo criminal no ano de l9c)2, por ter participado, 

em co-autoria com outras pessoas, do atentado à bomba contra a 
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exposição da União Soviética, realizada nesta cidade de 

bastião do Rio de Janeiro, no dia 19 de maio daquele ano. 

Quem quer que se de ao trabalho de e).ami 

nar os autos desse processo (n9  21.477/62, do Juízo de Direito 

da 8a. Vara Criminal, desta capital), hã de concluir, sem ne-

nhum esforço intelectbal, que as ocorrências ora em apuração 

constituem, inegavelmente, uma repetição, embora que em forma 

bem mais sofisticada, do que deveria ter ocorrido e ocorreu nos 

idos de 1962. 

O repetir não se deu de forma linear, e 

sim de modo helicoidal, em que o reprisamento ocorreu, mas em 

proporção diferentemente dimensionada, dando a entender, aos / 

menos versados, que se trata de coisa absolutamente nova, quan-

do, em verdade, a novidade j apenas um dos muitos aspectos, c 

o "quid" revelador do progresso. 

Tirante o dispositivo mecãnico de detona 

ção, podemos reparar que o artefato de 80, guardadas as devi-

das proporções, repete o esquema da bomba de 62. 

Referidos autos de processo criminal en 

contram-se presentemente arquivados na 8a. Vara Criminal, po-

dendo a autoridade judicante solicitar vista dele, caso possam 

tais confrontações interessar no sentido da elucidação dos fa-

tos, por ocasião da instrução criminal, momento processual mais 

adequado para tanto. 

A informação telefõnica anOnima referida, 

ajuntada a esse por demais comprometedor antecedente de ordem 

criminal, nos autorizava a que, com pouco risco e arrimados no 

disposto do art. 172, do Cdigo de Processo Penal Militar,pro-

cedêssemos a minuciosa busca na residência desse suspeito. 

Realizada a diligencia, conseguiu-se ar 

recadar em poder do suspeito, dentre outros objetos mais, um 

"diãrio" de suas atividades, no qual se pode ver anotações con 

fi guradoras de indícios que , em confronte com outros dados, nos 
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levam a concluir: com bastante margem de segurança, que 

participou, realmente, dos crimes de atentados terrorista 

apuração (vide Mandado de Busca e Apreensão de fls. 599, 

de Apreensão de fls. 601 e Relatório de Diligência de fls.589, 

tudo no 39  volume). 

Nesse "diário" (que acompanha os autos en. 

apartado) v-ese que nos dias 26, 27 e 28 de agosto do ano em 

curso (véspera, dia e pós-dia das ocorrências dos atentados 

OAB, Câmara de Vereadores e SUNAB) , não há registro de suas a-

tividades, o que, de pronto, já chama a atenção. Essa omissão 

pegando exatamente esses dias próximos aos crimes, tratando-s'e 

de pessoa suspeita, causa uma certa preocupação. 

Para acentuar ainda mais essa desconfian 

ça, foram encontrados num papel apartado, em sua residência e 

no mesmo dia, os assentamentos de suas atividades relativas anu 

dias acima mencionados, num destaque que leva a supor que esteja, 

com tal arrumação, preparando o seu alibi. r demasiad~te es 
tranho que o indiciado Ronald tenha tido esses exagerados cui-

dados exatamente para fazer os lançamentos de suas atividades 

relacionadas com os dias do crime, da véspera e do pós-dia. Es 

sas anotações foram feitas de próprio punho e ã máquina (vide 

laudo pericial de fls. 669 e seguintes, do 49  volume). 

Como se essas estranhas "coincidências."'" 

não bastassem, achou por bem o indiciado de lançar de próprio 

punho, como assevera o laudo pericial a fls. 670 (49  vohm-e),no 

verso da folha em apartado que contém essas ano.tações, a seguir 

te inscrição: "D. P. Federal Armando Costa", o que, como meri 

dianamente se percebe, quer dizer: "Delegado de Policia Fede-

ral Armando Costa". E esse é, exatamente, o nome do signatá -

rio, siue presidiu ao presente inquérito das bombas. 

Mas, até ai", embora muito pouco crível,/ 

podem as coisas ficar no campo das coincidências, o que, como 

veremos seguidamente, não é o caso. 	as, não é mesmo. 

Em suas declarações, afirma Ronald que a 

omissão que se constata no seu "diário" em referência aos dias 
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26, 27 e 28 de agdsto/80 foi devida ao cansaço de sua 

não havendo outra razão (vide fls. 604, do 39  volume). Em 

guida, reafirmou com absoluta certeza que não tinha feito, em 

outra agenda ou em papel apartado, anotações de suas ativida-

des referentes a esses dias. Senão confiramos o que diz, tex-

tualmente, a esse respeito: 

"Que o declahante cli4ma, com abuduta ce4-

teza, que não chegou a azeA em um outko 

papel ou em outAa agenda, a4 anotaçaea 4c -

genente.6 aa 4tia<5 atividadea de4envo1.vidaa 

noz dai vinte e .6ei4s, vinte e 4ete e vin-

te oito de agoato de mil novecento4 e oi-

tenta, dia4 e.s.se.e) que não tíveAam hegisvicQ 

na agenda mencionada" (/g£4 .604, do 3Q vo.tu 

me). 

Como se constata, tal afirmativa, feita 

de modo tão peremptório, constitui mais uma de suas deslavadas 

mentiras, de vez que dispomos de provas que confirmam, de for-

ma categórica, que ele fez tais anotações em uma folha de pa-

pel em apartado, a qual pode ser vista a fls. 10, do Apenso n9  

IV. Anotações essas que, como jã dissemos em poucas linhas // 

atrãs, foram manuscritadas pelo próprio indiciado, conforme // 

acusa o laudo documentosc6pico (mecanogrãfico e gralotécnico)/ 

de fls. 668 e seguintes, do 49  volume. 

Essas inverdades, ditas de forta tão a-

centuada, colocam o indiciado diante de mais uma expressiva con 

tradição, o que, sem a menor duvida, iã põe por terra a hipdte 

se da coincidência. 

Reforçando ainda mais as suas contradi-

ções, assevera o indiciado que conheceu o Delegado Federal Ar-

mando Costa, por intermédio de Raymundo Carneiro da Silva Arai-1 

jo, sendo que este afirmou que Ronald não estava falando a ver 

dde, pois que nunca lhe fez apresentação de qualquer pessoa / 

esse nome e que nen, sequer conhece alguém que se chame Ar-

;..:ido Custa. E o que expressa essa testemunha, ipsis verbis: 
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"Que também não é vehdade que tenha ap 

.fado a exsae elemento alguma pe.64oa co 

nome de Ahmando Coe ta e que, pana aeh mas 5 

contundente e pAecizso, inotma o declahcu-

te não conhece nenhuma peaaoa com o nome 

Ahmando Coa ta" (g1.6. 613, do 3Q volume). 

Ronald afirma que esse Delegado Federal 

que lhe fora apresentado por Raymundo Carneiro é lotado em São 

Paulo, o que não é verdade, pois que não existe, afora o presi 

dente deste inquérito, nenhum outro Delegado em toda a Polícia 

Federal com esse nome. r mais uma das numerosas inverdades do 
lè 	indiciado. 

Desde que não tenha havido nenhum fato 

traumati:ante e nem se trate de caso de amnésia parcial, a me-

rdOria da pessoa rebusca os fatos próximos com mais facilidade 

que os remotos. No caso do indiciado Ronald, a coisa, inexpli 

cavelmente, verifica-se de modo reverso. 

Reparem como é estranho o que vamos ago-

ra demonstrar. O indiciado recorda-se perfeitamente do que fez 

na antevéspera do dia em que ocorreram os atentados terroristas 

em exame, e não se< lembra, incrivelmente, de suas atividades na 

véspera. Em outras palavras, memorizou o remoto e, injustifi- 

411 	cavelmente, esqueceu o próximo. 

Confiramos, pois, tal assertiva, em suas 

declarações: 

"Que o dtelahante nãe.AccoAda de .suazs ativi 

dadea tealizadaa no dia antehicul ao que a-

caba de deacheveh, ióto é, um dia ante,5 de 

ae venígícak aa oco.theneiaa expLoaivaa a-

quL ja declínadaa, Aecokdande,:se, contudo, 

de que na aegunda-t;eiha da aemana em que 

oconnekam díta.5 e xptoeõea etteue dwz.ante 

todo o dia ew ,sua heaidéncia em itaguaí" 

liío. 603, de 3Ç votumel. 
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Como já foi dito aqui repetidas ve 

atos terroristas em análise ocorreram no dia 27 de ago 

ano em curso, um dia de quarta-feira. Sendo, portanto, 

gunda-feira referida pelo indiciado a antevéspera. 

Destacamos, assim, mais uma das incoerén 

cia do.Ronald. Obse.rvem que ele esquece o dia mais importan- 

te, pois é sabido que, nos crimes de execução a distancia, 	a 

participação física dos autores é realizada, via de regra, nas 

vésperas. No caso dos presentes autos, o dia mais importante 

foi realmente a véspera, dia em que os artefatos explosivos fo 

ram postados nos correios. Naturalmente que um dia cheio de a 

tividades voltadas para a concretaçao das infrações. 

Mas, não ficam por ai as incongrancias 

a que, incontestavelmente, se atribuem ao indiciado. Senão ve 

iamos mais uma. E demasiado estranho que ele somente tenha 

iniciado o seu "diário" no dia 14 de junho do ano em curso, e-

xatamente a 73 dias das ocorrências criminosas. Tal asserção é 

uma demonstração de que o aparecimento desse "diário" tinha o 

objetivo certo de preparar o alibi do indiciado. O pior é que 

ele esclareceu que somente resolveu 	iniciar o seu "diário" 

nesse dia, pelo fato de que ganhou essa agenda naqueles dias. 

Confiramos, então: 

"Que a 'Lazão que ju4tígíca o decLaAante 

ínícíado a Aegí4tAaA toda.6 a5 .6ua,6 atí 

vídade.s Ásomenze a pantiA do dia 14 de ju- 

nho do co4hente ano, hepou.6a no 	 ga 

to de ,6omente haveA ganho a ja galada ages 

da, po4 e,szet) día3 do 	de junho" (g_. 

621/2, do .34 volume). 

Além da incoerência da extemporaneidade 

(ganhar uma agenda no meio do ano, quando cortesias dessa nato 

reza ocorrem no inicio do ano), ajunte-se, ainda, o fato-de que 

ele não se recorda da pessoa que dera o presente. Assim já é 

demais. 	(fls.75', do 49  volume). 
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O ajuntamento de todas essas gritante 

antinomias é um demonstrativo cabal e insofismável da partici 

ilação do indiciado nos delitos em questão. 

Não se pode afirmar qual tenha sido real 

mente a contribuição do indiciado na prática dos crimes em exa 

me, pois que, como sabemos, ele não chega a confessar a sua par 

ticipação. Mas, como o sistema atual adotado pelo nosso Direi 

to Penal, diferentemente do que prevaleceu no passado,não mais 

faz distinção entre autor e cúmplice, entre participação prin-

cipal e secundária, torna-se portanto; irrelevante, para o•efei 

to da aplicação da lei penal, saber qual foi, em concreto, a / 
11# 

	

	participação do indiciado. "Quem,de qualquer modo, concorre pa 

ra o crime incide nas penas a este cominadas" (art. 25, do C6-

digo Penal Brasileiro e art. 53, do Código Penal Militar). 

Façamos, agora, uma ligeira digressão a 

respeito da natureza do elemento de comprovação carreado para 

os presentes autos e que aponta, como indiciado, a pessoa de/ 

Ronald James Watters. 

Em razão do "madus operandi" empregado na 

prãtica dos crimes questionados, em que se verificou um grande 

distanciamento, no tempo e no espaço, entre os autores e os 

eventos danosos, é por demais difícil a consecução de uma pro- 

l. va direta indicadora da autoria. É quase utópico pretender que 

se encontre na residência de pessoas envolvidas um artefato ex 

plosivo idêntico aos que foram empregados nos atos terroristas 

do desditoso dia 27 de agosto. 

Esperar que as pessoas envolvidas, mesmo 

estando presas como o Ronald, decidam confessar a sua partici-

pação é bem mais utópico ainda. Admitir que possam as pessoas 

comprometidas haver deixado no local do crime a sua fotografia 

ou as suas impressões digitais é também bastante impossível. 

A prova era crimes desse gabarito tem que 

ser mesmo a indireta, a indiciária. a qual é prevista no nosso 

Direito Penal, tanto militar como civil. Diz o Código Penal / 
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Militar que "indidio é a circunstãncia ou fato conhecido 

nado, de que se induz a existência de outra circunstãnci 

fato, de que não se tem prova" (art. 382). 

Confrontando o disposto acima. como C2S0 dos 

presentes autos, podemos chegar a ilação de que a circunstância 

conhecida e provada e.a omissão, na agenda-diário, das ativida 

des do Ronald em relação aos dias 26, 27 e 28 de agosto/80(vés 

gera, dia e p6s-dia das ocorrências criminosas), bem como o as 

sentamento em uma folha de papel em apartado de atividades su-

postamente relacionadas a esses dias, fato esse negado por ele, 

mas comprovadamente existente, e mais a anotação do nome do pire 

sidente deste inquérito no verso dessa folha de papel, com to-

das as contradições apontadas em linhas atras. 

Esses fatos conhecidos e suficientemente 

comprovados nos levam a concluir, de forma ]Ggica e.inexoravel, 

que o indiciado seja, sem a menor dúvida, um dos autores dos de 

litos em apuração, pois que, com tais embustes, estava, inilu-

divelmente, preparando o seu alibi. 

No direito penal pãtrio (militar e commi), 

os indicios, como jã dissemos em linhas anteriores, são acolhi 

dos como meio de prova (art. 382 do CPPM e art. 239 do CPP). 

Vejamos, mesmo "a vol d'oiseau", qual 

receptividade da prova indiciaria na doutrina. 

Edmond Locard, referindo-se a esse. meio 

comprobatõrio, assevera: 

"As eillticas víokentaa e justiíicadas que , 

pana m1íto4 espZ/Litos, mínaAam toda a con-

fjíança na pkova testemunhal., íize/Lam admi-

ti/L a pneeminencia absoluta da prova indi-

ciãnía na sua Ohma cíentI“ca" jA lnve4tí 

pação Cnimínal, tnaduçac de Fennande de Mi 

manda, Ea.ite,La Líultakía Acadêmica, edição 

de l939, pie. 20). 
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Jã o magistério do douto penalista 

ni expressa-se nos seguintes termos: 

"Ao que íntehehha ao direito p,zocchsual, ou 

<seja, ao que he h“ene a ature convieçÃo do 

juiz, a ijonça pnobatjAla doa índZcío4 é, ao 

revés, igual a quatquen outro eleanto de 

¡mova" (Apud E. Magalhae4 Nononha,Cun4( de 

Díneíto Pnocehhual Penal, Ed. Sahaíva, ta. 

edição/1964, pág. /75). 

O insigne E.Magalh-ães Noronha pontifica 

o seu ponto de vista assim: 

"Cnem04 que, diante do ..ójAtetpa da 2ívu 

vicção do juiz abraçado pelo Cjdigo, a p/-J.o 

va indicíEnia ou ci:Leun“ancíal tem o mea-

mo valor que a4 demaih" (Ob. eit.,pag.l75). 

Ainda em referência ao indício como meio 

de prova, vejamos as ponderáveis colocações de Carnelutti, in 

verbis: 

"Depende, ademaía, o valor doa indícío4 de 

4ua concondancía, de maneira que cada um 

dele4 4e .integre com o4 outno4: não 4e ça-

clui que o juiz pohha áeAvi4-4e também ac 

um índícío 46, ma4 em geral a'utilídade da 

prova indícianía eetii em A.C1ZÃO de 4eu cor-

CUA40 e ate de—sua acumulação, pao que a 

me4ma e4ta normalmente con4.títuZda por um 

conjunto de indZeiot, 04 quaih tanto mai.5 

valem quanto rima concordem entre hí" / / 

(Apud Waltth P.Acoeta, O Pnoce44o Penai, E-

dítoha do Autor, Ila. edição/1975, pag. / 

259). 

Com a pla,Asive3 ogeriza ao sistema 	da 

,v.z.eza legal", qua jungia o julgador a uma estúpida hierar 
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quia legal de provas , adotou o nosso atual Código de Process 

Penal o sistema do "livre convencimento do juiz", onde nenhum 

prova, aprioristicamente, tem mais validade que outra. 

O sistema da livre convicção está inscul 

pido no art. 157, do CPP, cuja verba legis enuncia-se assim: 

"O juíz Sonmaná aua convícção peta tturle a-

pAecíação da prova". 

Com a imperatividade legal desse princi- 

pio, todos os meios de prova apresentam validade relativa. 	A 

esse respeito, vejamos o que diz, numa passagem, a exposição de 

motivos do atual Código de Processo Penal (item VII): 

"Todaa aa pnovaa aão nelatívaa; nenhuma de-

laa tienã , ex vi .tegía, valon decíaívo, ou 
neceaaatíamente maíon pneatZgío que. outna. 

Se é cento .oue o juiz “ca adatnito ãa pto 

vaa conatantea doa autoa, não e mentia ce4-

to que não gca aubondinado a nenhum cníté: 

apnioníatíco no apun.ak, atnavéa 

a verdade matenía1". 

Conquanto se trate de ocorrência anterior 

e totalmente independente das infrações penais objeto do presen 

te inquérito, podemos, ainda, debitar ao indiciado Ronald Janes 

Watters o delito previsto no art. 305, do Código Penal Brasilei 

ro - SUPRESSÃO DE DOCUMENTO - por haver desviado em beneficio 

próprio, e em detrimento do Serviço Público, o documento de fls. 

11, do Apenso n9  IV. 

Esse crime, além de comprovado documental 

mente, e confessado pelo próprio indiciado a fls. 604, do 3Ç vo 

lume. 

Aliãs, nesse particular aspecto, procura 

o indiciado dividir responsabilidade com o senhor Ivo Arzua Pe 

feira, e).-Ministro da Agricultura. 	Vejamos, pois, o que a es- 

se resneito diz o. Ronald: 
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"que mencionados documentos víeham 

ãa mãos do dec.CaAante no ano de mx. 

cento4 e 4e,54enta e cua..A.o, em dia,s 

de l evekeíito, e que lhe tronam entAegues pc 

L.o pnjpnio então MíJÁstilo da Agkícultuka, 

doutoA Ivo AAzua PeiLeíAan (g4. 604,do 34 

volume). 

Ouvido a fls. 631, do 39  volume, afirma 

o senhor Ivo Arzua que não é verdade que tenha dado menciona-

dos documentos ao indiciado, acrescentando textualmente: 

"Que o declaante acha muito esthanho que 

ta-ia documentos tenham checado a4 ma0.6 do 

.Ronald ,sem que tenham pasaado pe.Cas 

pois con t;orLmc se con.stata p7Lesenteente nao 

exí.6te no ii.c.c.Aido expediente nenhum dcspa 

cho 4aZdo de .seu punho, como efLa do .6eu hd 

bíton. 

Esse ex Ministro esclarece, ainda, que 

cortou as relações de amizade com o indiciado por haver consta 

tado que ele é muito dado ao uso de expedientes inverídicos. 

15.- DESTINACAO DO /(11TEWL. APP,I=DO - Os 

ins 

trumentos utilizados na concretização do delito, bem como todo 

e qualquer material sensível que interesse ã sua.prova acompa-

nharão os autos do inquérito, quando estes forem remetidos "ã / 

Justiça (Código de Processo Penal Iiiitar, art. 23). 

Não obstante, tivemos que, no caso do pre 

sente inquérito, fugir um pouco dessa regra processual geral e, 

ao invés de remeter à Justiça, mandar, por intermédio do ofí-

cio n 9  348/Cart./DOPS (fls. 748, do 49  volume) acautelarno Ins 

tituto Nacional de Criminalística, em Srasilia, o material in-

tegrante dos artefatos explosivos utili:ados nas infrações po- 

apuradas. 
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O citado material permanecerá naquele Tns 

tituto à disposição do Meritíssimo Juiz-Auditor da 2a. P,u dito-

ria do Exército, da la. Circunscrição Judiciária Militar. Es-

clareça-se que tal deliberação de nossa parte prendeu-se ao fa 

to de que, tratando-se de material explosivo, a sua guarda re-

quer alguma técnica e local apropriado. 

Do contrário seria por em risco a vida das 

pessoas que, desavisadamente, viessem a manipular substâncias/ 

altamente instáveis. 

Ad cautelam, tomamos tal medida, o que 

poderá ser desfeita pela Autoridade Judiciária, se jular mais 

conveniente ao interesse da Administração da Justiça. 

Junto com o auto de exame cadavérico da 

vítima Lyda Ponteiro da Silva (fls. 691, do 4 9  volume), acampa 

nhou, procedente do Instituto Medico Legal, um evelope de cor 

branca com inscrição feita à máquina, a qual acusa haver no seu 

interior um anel de metal amarelo, com pedra branca, retirado 

do cadáver da vítima referida. 

Mencionado objeto veio às nossas mãos em / 

pacote (pequeno envelope) lacrado e continua com o mesmo lacre, 

conforme se pode conferir a fls. 693, do 4 9  volume, dos autos. 

Mencionado objeto de valor, não interes-

sante ao processo, poderia ter sido restituído, mas como o di-

reito de propriedade sobre ele não está devidamente induvidoso, 

de vez que a legítima proprietária já falecera, deixamos, nos 

termos do art. 192 do CPPM, a sua restituição para a fase judi 

ci al . 

Ademais, acrescente-se que ninguém. da fa 

mília dessa extinta senhora comparecera à Polícia para solicitar 

a devolução da dita j6i a. 

A fls. 697, do 4 9  volume, temos o auto de 

duas máquin E-is de es :rever que foram encontradas 
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na residência do indiciado. Essas máquinas (Olivetti Lette 

22 e Olimpia alemã) não foram submetidas a exame grafotécnico, 

em razão de posSuirem datilotipos absolutamente distintos dos 

que mecanografaram o envelope da "carta bomba" dirigida â SU-

NAB, bem como da carta encaminhada ã radio "Jornal do Brasil". 

Mas, mesmo assim, achamos que elas devem acompanhar os autos de 

inquérito, podendo ser devolvidas por determinação do Ex.mo. Dou 

tor Juiz-Auditor. 

16.- PRISÃO PREVENTIVA - Encontrando-se 

os fatos crimi-

nosos devidamente apurados nestes autos, e havendo, por outro 

lado, comprovações indiciárias bastantes que apontam o indiví-

duo Ronald James Watters como um dos autores, alvitlamcs ao // 

Exmo. Senhor Juiz-Auditor sobre a conveniência de ser decreta-

da a prisão preventiva desse indiciado, o que poderá ocorrer / 

nos termos do art. 254 do CPPM, e com o objetivo de assegurara 

aplicação da lei penal, como também garantir a instrução crimi 

nal, como aconselha o disposto no art. 255,s  do mesmo diploma le 

gal. 

1'.- CONCLUSOES - Estribados nas compro-

vações materiais e sub 

letivas que foram carreadas para es presentes autos de inquiri 

to,inferiros que, para a concretização do evento delituoso ocdr 

rido na sucursal do jornal "Tribuna da Luta Operária", não foi 

utilizado o mesmo tipo de artefato empregado nos, atentados ter 

roristas da OAB, Cãmara de Vereadores e SUNAB, o que leva a ex 

cluir a responsabilidade do indiciado, em relação ao crime ve-

rificado nesse jornal. 

Já os outros atos terroristas foram, es.-

Iere de qualquer dúvida, praticados pelos mesmos autores. Es 

les, sim, podem ser atribuídos aos indiciado Lonald. 

Como vimos , de todas as pessoas que fo-

ram ouvidas nos presentes autos, poucas apresentaram fato, dc-

lalhe ou indício que pudessem levar os trabalhos investiga-ta- 
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rios a um resultado mais próspero. Entretanto foram ouvid 

dentre testemunhas e suspeitos, mais de 80(oitenta) pessoas. 

Foram realizadas 14 apreensões e 26 perícias das mais variad.:S. 

O I -mero de diligencias policiais reali-

:adas foi bastante elevado. 

Sem que apresentasse resultado prático,/ 

foram tomadas a termo as declarações das pessoas a quem se des 

tinavam os petardos da OAB, Camara de Vereadores e SUNAB, a s 

ber: Eduardo Seabra Fagundes (fls. 614, do 39.volume), Antonio 

Carlos Nunes de Carvalho (fls. 616, do 39  volume) e Glauco de 

Carvalho (fls. 754, do 49  volume). Esses senhores, como pode 

ser constatado em suas declarações referi das , nada adiantaram 

que pudessem servir ã elucidação da autoria dos delitos. 

O senhor Eduardo Seabra Fagundes, a ser 

verdade o que tem divulgado os órgãos de imprensa desta capi-

tal, está, naturalmente, apiardando o oportuno momento da ins-

trução criminal, para revelar tudo o que sabe a respeito da au 

toria dos delitos em exame. Logicamente que a fase judicial é 

o momento mais apropriado para recepcionar prova subjetiva tão 

surpreendente. 

Ressalte-se que, no intuito de dar maior 

validade formal aos elementos de comprovação subjetiva destes 

autos, solicitamos ao Procurador-Geral da Justiça Militar que 

designasse um Procurador para acompanhar as principais 	peças 

de interrogatério realizadas neste inquérito (fls. 595). 

Atendendo a essa solicitaço,designou es 

sa Procuradoria - Geral o Procurador Mário Elias Miguel ,o qual, 

como pode ser visto nos autos, acompanhou as principais peças 

produzidas. 

Como já foi frisado no item 14, as pro-

vas reveladoras da autoria dos delitos, embora sejam indiciã-

rias ou indiretas, são veementes em apontar o indiciado honald 

Jaes Watters como ur dos autores. 
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Com efeito, entendemos que o comportame 

to criminoso atribuível ao indiciado enquadra-se no tipo penal 

previsto no art. 26, § único, da Lei n9  6.620, de 17 de dezem-

bro de 1978 (Lei de Segurança Nacional). 

O indiciado foi ouvido a fls. 602, do 3ç 

volume, e reinquirido ;a fls. 631, 619 (39  volume) e 698, do 49  

volume. 

O boletim de sua vida pregressa consta 

de fls. 655, do 49  volume. 

ROL DE TESTEMUNHAS - Façamos, a seguir, o 

rol de testemunhas que podem depor na fase de instruç-ão do prc 

cesso: 

a) Ivo Arzua Pereira, residente na Rua Pjn 

filo de Assunção, n9  292, Bairro Beouça 

- Curitiba/PR; 

b) Raymundo Carneiro da Silva Araujo, resi 

dente ma Rua Constãncia, Lote 45- Taqua 

ra / Duque de Caxias - Rio de Janeiro; 

c) João Ferreira-Lima, residente na Rua A-

ceguã, n9  499, Bairro de Coelho Neto 

Rio de Janeiro/RJ. 

18.- REMESSA DOS AUTOS - Isto posto, re-

metam-se os pre 

sentes autos de inquérito policial ao Órgão Judicante Militar 

competente (2a. Auditoria do Exército da la. Circunscrição Ju-

diciãria Militar), a fim de que S.Exa. o Senhor Juiz- .Auditor, 

após a audição do muito digno representante do Ministério Pú-

blico Militar, determine como melhor convier aos reais inte-

resses da Justiça. 

Rio de Janeiro, lã de dezembro de 1980 

comiAr!,ando d• Costa 

€1._,Ç:de e Polici Federal 
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INQUÉRITO POLICfAL  N2  034/80/D0PS  

ÍNDICE 	REMISSIVO  

• 

A ) PESSOAS 	OUVIDAS 

1 ) 	EJLPR_?,JSA BRASILEIRA DE COHRETOS E TRT,ÊGFL.T,OS 

Eucliães Jos 	Duarte :;ctoo 	 g. 81 — 3 2 VOLU;.F.: 

Carlos Eduardo 	 e 	 .Fl S4  82 

Sebastião de Aquino Teixeira. Fls. 83 — 12 VOLUljE 

Joberto Francisco da Conceição...Fis. 84 — 12  VOLU3iE 

Luiz Targino Alves 	  85 — 12 VOL .,.E 

Paulo Cezar Alves Bistene 	 Fls. 86 - 12 VOLU1E 

Julio Usar dos Santos..... 	 . pis. 87 — 12  VOLUILE 

2 ) 	TRIBUNA 	DA 	LUTA 	0.etaRIA 

Sebastião Loizinho ::eto 	 ,V1  s. 88 - 12 VOLT. 
Jaime Duarte 	  ê-?.1  s. '9 — 12 VOLUi, 

-;son ..zevedo 	C:_rnet..ro „ 	 . ,R-Is. 91 — 1  c voLunr 

Ro6r10 	:-.,'Clne 	Z.,,,,0',r_. 	 r; S,  o 311 — 25  VOL= 

J L. =o Oe rrea 5001 l... . • .. 	. . . • . .F1 s. 319 — 2° VOLWE 

ElLiliano 	Pereirada 5::.vf . • .... . .. VI s. -.2O — 22 VCL= 

Jose Alves Filho. 	  "P":-; s. 322 — 9° VCI:JILL 
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Eliana Lustosa 	 -12Ç 

Jose Carlos Padilha :roas  	336 - 29 VOLII2 

Njaysa Henriques RodriEues 	 338 - 29 VOLU.:E 

Arlindenor Pedro de Souza 	 339 - 29  VOLU1J_E 

3 ) 	dmARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

   

Paula Auxiliadora Iwar. 	92 - 1 9  VC.YLE 

Eva Cruz da Silva 	 101 - lç VOÁ, 

Nelson Carneiro Xavier 	 305 - 29  VCLULL 

ijuel Serio Estavas =rasco........ 0 	306 - 29 VOLU-E 

VC1oL 

Ola I:Lendes da 

Aym'ea Nanes Noron'tla 	 309 - 29 VOLULE 
?1, 	

Ivano renezes do Couto. 	 310 - 29 VOO .E 

ivam Rodrigues Lupi 360 - 22 VOLE 

Edna Largues de Oliveira. 	 352 - 29 VOL= 

João Batista de Loraes 	
 
353 - c= VOL,JE 

Jore do Nascimento Pires 	 ...354 - 29  VOL i, 

Ilson Gomes da Silva 	 .355 - 22  VOL= 

Jose Caldeira 	.356 - 	VOL ::E 

Alayde Ramos leerre:  	- 22 "Ákji.,U:_i 

Jandira Oliveira Silva 	 358 - 29 VOLWE 

Pedro Luiz de IJirandc 	359 - 22 -KJ:J....E 

Jose Corra dL. Siv,, 	 .360 - 29 VOLUI. 

Rosana Nunes Carv,;.1.qc  	 453 - 3Ç VOLUE 

Jore RodriEues Lutra(F-C1T) 	 460 - 32 VOLUI.:E 

Ro-orto Ütivic Silva dos Santos FACIT).461 - 39  'KL= 

.rios Alberto LarLts(FCIT) 	 462 - 39  VOLT; 

Antonio Carlos '_u.r.es 	616 - 3Ç VOLULE 

Jose R i 	ìcar Sa.Da -Lc, e Are'._tas 	652 - 4Ç VOL-LLE 
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4 ) 	SUPERINTENDÊNCIA NkCIONAL  DE ABASTECIMEO  - S U N 

Paulo Roberto de rello Nunes 	 

Octaylsa de Lun Lertrand Fernândes 

Anorim 	  239 - 22  'KL LE 
Ronaldo Cardoso Dormund MurtiJ:2.— 	455 - 32  VUIJLE 

Virgilio Perez T,.erreia 	 456- 32  VOLU,LE 
Ozala Erdia 	 457 - 32 VOLUIJ. 
Jogo Di . s 	 458 - 32 VOLU:,E 
Glauco 	 7';'4 - 42  VOLWE 

- 1 VOLU1.2 

- 12 VOLUIJE 

- 12  VOLUVR  

- 12 VOLUEE 

- 12 VOL. 

- 22  VOLUljE 

- 22 VÓLUME 

- 2° VOLUME 

- 2£ VOLUME 
Suely 1;es 	 24b - 2 VOLUME 
G-ilberta ÁcaeJrad 	 247 - 2£ VOLULE 

3avalcanti Sra12.d:ão 	 248 - 22 VOLULE 
juel Pedro :-;,a Silva 0253 - 22 VOLU,LE 

7,:divFndo da Silva 	 .254 - 22  VOLUME 

UrEano 255 - 22 VOLW 

Santa-=:. 	  ..321  - 22 VOLUME 
t,013t: 
	 325 - 22 VOLULE 

DO ERA 

Januza Laria Araujo de 93 

Maria Cecilia Paes de Barros Leles 94 
Nilson Lario,Lopes 	  

96 

Angela de Azevedo Lobo Saraiva 	 • 99 

José Ra iro dos Santos 	  100 

Theodorc Theomar de Assump:'n 	 240 

Daniel de Carvalho Martins 	  242 
Djanira "Lavier de 243 

Dilza Fulgencio Pere-a 	  '44 
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Isis Koilteiro Bittencourt 	 454 . 32  VOLLaa 

WaldellÁr Pinto Duarte Junior 	 535 - 32 VC,LU.L .  

Sercio -Luiz de Souza. Goevu. 	 535 - 3Ç vcLu,-P 

EduL.rdo Seabra Facundes 	 .614 - 32  VOLW:'•  

6 	OUTROS 

Ivo Arzua Pereira 	  631 

Jol;-á Vieira de 1,:attos. 	  649 

Warçal Yaz Saback 	  660 

,:cao Ferreira Límr. . 	  	663 

Joac Ca.rios IJor Porta-, civp 	  552 

- 3k VCIJIE 

42 VOOL 

- 42  

- 42 

- 4 2  vU,  

B ) APREENSOES  EFETUADAS 

1 ) 	vela SECRETARIA  DE SEGURANÇA PúBLICA/AJ 

lel - TRIBUNA  DA LUTA OPERI2IA  

5..lciuos Ge -_rtefato explcsivo...1 	WL_, 

1•L - 	 :\.101:7) 	DC RIO DE jéká.LIRO 

de artefato ex1-21osivo...26 - lk VC=2, 



,s(),";cJilia:t:-CrE:U.A&L 

4fo. 6 o.31?/fi/ 
)13 

1.3 — S 	N A B 

Artefato explosivo n-;;o deflajrado.. 36 — 12  V 

1.4 — ORDEM  DOS ADVOGADOS  DO BRASIL  

e_ Oe artefoto explosivo 	 19 — 12 VC_-- E 

Pela DOPS/CRP/SR/DPF/RJ 

1J11\71OIDAL  DO RIO DE JÁ:çEIRO 

div=es, .......... ....... 50 — 1£ VC1-_, 

2.2 — ORDEli:  DOS ADVOG,JX)S DO BRASIL 

l'ragmentos diversos 	 . 78 — 12  VOLUME 

2.3 — OUTROS  

4C.;&-r 

	 divrsos, resgwirdados 

por E-_-.RDO 	FAGU=S1  Pre— 

sidente da WEVA,7 7  e colhidos 1)e— 

lo =ssmo........... .............. 	— 1-ç- 

-iraJ,:Eentos diversos, resí.:11ados 

acr ROGRIC DieLlçE rijKSA, D:Lre— 

tor do jornal "I;j1:5 	1.22% LUTA 

C.LLA_RIA", e colidos 	 — 2£ VOLUi.i 

2 

• 

• 



• 

• 

ATO, e0,3,P1531a  
ieR„...; 	f, 	t ::x"Alt. 	• 

2.3.3 • Carta e sobrecarta, endereçadass 

ao "JeRÃiiI, DO BRASIL 12:).P..",pe-

la oréJanização que .;a auto-inti 

tola "VAI",,GUAIO.A. DE JAÇA ;,CS CO- 

- voa 11 	 351 - 

2.3.4 - CiSpias G e documE.-ntos dive.ros, 

coletados na 2k Seção - I Exei- r- 

ci to 	 540 - 32 

2.3.5 	CCpias de documentos diversos, 

coletados no "C-LS.É." 	 541 - 3£ VC,:.,•.'; 

2.3.6 	Documentos, c.,;:-e.ncia e falhas di- 

ver2as 	 5C"' - ?2; VCI;JJ,..j 

2.3.7 - Cheque n2  000181507, pertencente 

ao talonLrio roubado de Jae CA - 

LOS luOR PüliTANOVÁ 	 681 - 4 ç W 

2.3.E. - 	, -,,,,,..., r- ,-  .--,-5 n s ,...u,-...... ........tu.--- 	de --cr,...v..- 1  --r.r.e-

c:_da.das n:- reJidgJ:ciz.. de RO.,,LD 

ik.1.2:;:, 'à',-)..21.ERS.. 	 697 - 42  VC;LII,J.,--  

' 	 =:= =.,/zr./ 
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C 	) 	PER/ CIAS REALIZADAS 

1 ) Pela SECRETARIÂ DE SEGURANÇA PÚBLICA/RJ.  

1.1 — TRIBUNA DA LUTA CPERRIA 

Re.-Jiduos de artefato explosivo 	270 — 2£ VCL= 

L:)cal de ex-oloso 	 379 - 2£ 

II/ 	
- 1.2 — 	LUNICIPAI DO RIO DE JANEIRO 

1,e.:,:auc5 de Li.tefato 

Local de expicsão 	— 22 V ()LUCI. 

1.3 — ORA': DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

1,e:.,J_a os de artefato exriosivc 	115 — 12 VOLUE • 

Lowil de ex-:.losao 	— 12  VOLUE 

1.4 — S, >J N A B 

Artefato explosivo 	 183 — 12 VOLUL:L 

o  DEIARTALE-ÁTC DE P0-1,/OIA 

DA LUTA OPER;_R1A 

_ 

— 



A-10. 6O,3, (/5-5/ 
2)31i 

2.2 ) 	 CI  PAI DO RIO DE JAITé.:IRO 

canocrá.fi ca em máo_uinas de 

escrever 	  473 - 32  VOL 
CoL.r.,:;.rativa de artefato explosivo . .. 501 - 321/01-ilUE 
Local de expio são 	 559 - 32 -VOL :E 

2.3 ) OR:fiaxiDOS ADVO OSD 	DO np1SIL  

	

to explos,  v- 	 467 - 32 VOLiiri; 

c6Di. ca.( 	 485 - 

	

f a to ex-7-_,1 c vo 	  

e 71c sive.... 	- 
Loc..1 de ex-;-.)1 o sa-o 	 4 - 	"VeLU:HI 

2.4) S U NA E 

rtefato ex.nlosivo 	 467 - 32 VOLT_TLE 

Do c=ento seC ca( C.)orres 	5.- rici a). .047 - 3Q Vi)LI:11E 

DocurientoscOpica( Selos) 	 485 - 32 	E 
.;-•_rte -fato explosivo 	  

Comparativa de artefato explosivo 	501 - 32 \lei:L:7:LE 
ï. 	cano 	ca compara tiver.... 	637 - 32 VOLIII;LE 

.5 ) D IITR b S 

<1 - Pelo 	 O DE POLI C.:1-i. 

	.667 - 4ç VC;L=ILE 
JraLcteccac  

1 

/SC:. 



--- 

368 - 2Q voi  

5~,rjlio£0f;XRAL.' 

	
,4- ra a 3,(/ el/.2,83 	FL 

2.5.2 - Pelo CENTRO TECNOLÓGI CO DO 

C I TO/I PD/IME 

M,L.Is:.:a explosivo.. 	 

/-1-/-1--/-/-/-/-/-/==f-/-/-/-/-/-/-/-//=/=/=/=/=/=/==/=/=-V-/=/==:=/=/ 

D 	..--412-_AMES DE CORPO DE DI,1LT TO 

1 ) cIri=2,k 	isanu ai PILL 	DO 	RIO 	DE 	JANEIRO 

265 

376 

499 

Jose RibaLr .SamraiQ de Freitas 	 

Eva Cruz da Silva 	  

Pai 	Auxiliadora Bra 	  

Aim'e e Nunes Noronha 	 694 

) ORDEM 	DOS 	kDVO GAIO S 	DO 	2RÁSTL 

Lyda Monteiro da Silva 	  o 	 ,268 

Jose Ramiro dos Santos 	  375 

3 ) OUTROS 

Ronald JaIJJ e s 	(iatt,.,rs 	  .67-'s 

11,-_-,ymando 	Carneiro 	da 	Silva .,ra:)., 	.... .... . . .674 

Se 1-21 a :...,- ria 	F.:Lrc 	  675 

- 2£ VOL 

- 2£ VO 

- 3£ VCLU1:E 

- 4Q VOLUE 

- 2£ VOLUI,JE 

- 2£ tiOLUI,-.E 

- 4£ VOL,;;;_x., 

- 4£ VCLU,-_E 

- 4Ç VOLIL,L1, 



00. b0,3, 9/5.7/ 

1/` 
E ) OFICIOS  EXPEDIDOS 

SECRETARIA  DE SEGURANÇA  PÚBLICA 1 

Avoeando os autos de inquéritos policiais.40 12  VOLU 

Solioitandc e.-_:ap:Ies ao -1-1:7, 	 53 - 12  VOL .12E 

55 - 1 2  VeLji,:..E 

109-12 VC)I,UE 

130- 12 VCIJ..ji-E 

131- 12 ViC1,-;J:_t 

315- 00 
Solicitando laudos e materiais 	  54- 1 ° VOLU12 

Solicitando boletins de ocor-rincias. 	 57- 12 VOLULE 
c vrT.• 

relatorios   59- i£ 

Solicitndc 	 ce atenta:dos 	 61- 1 2 

Solicitando envio de material a-oreendido 	63- 

Solicitando laudos e materik,,is 	1 2 VC=J-J 

Solicitando io_Lna De=1  ao 	 VCLULE 

2 ) a'àcÊ.R.A 1,-IUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO  

Solicitando apresentu:jão de funcionrios..258 - 22 

Levolvendo material. 
	 9c 

Solicitando aDresentao e funcionrio...3?5 - 
344 - 22  WLJL.£ 

Solicitando ', 1-Jío -1-1... 	 - 22 

Solicitando areoentavac rie -unclon -rios..439 - 22  VUL,JE 

597 - 32 VOLUI,:E 

SUEAB 

- 22 VCLUIji. 

- 42 7LLUI,E 



UoNICOPátoWikz.,=.áLL. 

4f0.60.5//37/ .2i3 LS. 

4 ) C.DE DO .ADVOGADOS DO BRASIL 

        

Solicitando providg ciac, 	 • 46 - 12  

44.resentando funcionrio desta Deiúi:acia... 52 - 12 Ve 

Solicitando a:presentação de f„:_naiom:rios... 60 - 12 VC 

259 - 22  VOIii"E 

) OUTR 0 S 

?,0municaçao da instauração do IPL1 na 0,311. 47 - 32 VC-1.= 

:.,c1J_eitanáo "71C1.2TS DE SOCCS" 	  56 - 1£ VOL-Já_E 

Solicitando eyame pericial ao ll'a.Vp-1- 	• 250 

Solicitaçao- 1 "RDIO JOR-__L DO ELSIL".... o 346 - 

Solicitação ,I. 7Ê Vara Crimin=,.1/RJ. 	598 - 3£ Ve.JE 

Solicit=,-ao ao w.riOSPITAL DOS EiERViDC= 10 

****** o •.• •C•0•C•••••••••••0• 	 - 3  

Solicitação de pericia ao SEURIWRJ.. .....582 - 32 VOLJE 

643 — 32 VOLUI.:.E 

700- 42 7C:, 2,-E 

ricaFir.'- -_ento de iriteris e re-tante de 

exv.lcsive 	 acaute-. 
isosiçad aa t!jSTI_ 	 - 42  VOLJLE 

=//=/=/' / /=/ /=/=-1,' 

.:1',0r..;A37,0 DE PRAZO 



Áro. 6 013/2/5y c2g3 

Ao Sr. Suverintenje,ite Recion2.1 

• • 	.1 , 	) 

- 	 $ 

C.)e4:15 

529 - 

Ç 
	

VOLT_,T, E 

64 - 12 VOLUI:L....7  

),26 — 22 VOLU;LE 

48 - 12 VOLUI.::E 

66 1 2 VOLII:E 

C3 
.") C VOLL.T_E 

448 - 22 

201 - Ei...1-)-RÊSA  IRAS' LEIRA DE 	ICS  E- _ 
T 	S 	  

2. 2 	TR.II-SU:35..  DA LOTA  017' 	A 	  

1„1.11‘j.1 PAL Lt: RT O DE JA1N-EIRO„,  

Ao Exmo. Sr. 11:ini:;trc 	E:2-tdo da Justiça.. 50? 

Ao Tir=o. Sr. Dr. Juiz Auditor da 24 Auditoria 

do ExtSrei to , cia 1â 	. 	  o to - 

RELATÓRIOS  DE DILIGÊNCIAS 

DE SEGURANÇA PüBLICA/RJ 

1 .1 - 	13:JUNI C1 PL.1i  Le RIO D J1- . 

Rel:Ltc)rio tenico 	 276 - 22 VOL,1JE 

1.2- ORD:élá  DOS A DVO  GADO  S 	BRASIL 

Relatório tec:iico 	 285 - 92  VOLT-,E 

	REGInCL/W7-/RJ 



Ftit:15-3) 

 

;3) 	
.2S3   

 

2.4 - ORWM DOS ADVOGADOS  DO 	 

 

    

260 - 2ç 

465 - 32  VOLULIE 

584 - 3ç. VOLLI:E 

2.5 	S li N A B, 	 316 - 2£ VOL-IWE 

2.6 - 21 SEÇÃO/I EX e CISA 	 539 - 22 VCLI_IY.  

2.7 	- Re f erent e a RONALD JAIIES WATTERS. 	. 589 - 32  VC.11  

596 - 32 VOLJLE 

6 - 32 VGLJE 

554 - 42 W.L.J: 

65E - 

• 680 - 42 VCJ 

595 - 42 VGLU,...E 

702 - 42 VCLIILE 

H) 	I 'ADI C IA IC RO J. J.ALD  	WJ.TTERS 

1 	Comuri c a ç ão da -:ri sao a 2ç Auditoria do 

Ex ;:x. c i to 	 ..595 - 

- 32 Ve_iJULL I nc riçasui 

- VOLT,W 

-F. CVC.L-11liL 

3c,r 

• 



U:ketCOP'Jin.1, 011.tUtP-81.1. 

) Aoare::-.çg.o com JCZO 

t(Srio de vida pre,;-re;Jca 	  .655 - 42 VOLWE 

7 	) 	Individual datiloscóDica, 	  752 - 42 VOLWE 

/-/-/-,/ 	/ / / / / / / //_  /_ 	/_ 	/., /- / /_ /- 	/_ / 	/ / 	/ / 	/ / 	 —/ 	 ""/

_  

T ) PEJJ0í,S OUVIDAS  POR SUSPEITA 

DE PARTICIPAÇÃO  NOS EVENTOS 

1 ) SONIA  1,L:ARTA PARO 

1.1 - Comunicação da Trica° a %e-' Auditoria L- 

594 - 32 Vel,ii-L. do Exercito 	  

1.2 - Ineuirição 	 623 - 32 VCLUI:E 

1.3 - Soltura.. 	645 - 32 V=I,  

2 ) RAYMU=0 CARNEIRO  DA SILVA ARAUJO 

- . 
1.1 - Comunicaçao de _prisão 	21 Auditoria 

do Exrcito 	 .609 - 32 VOLUICE 
. . - 1.2 - IncuirIçao 	 612 - 32 VOLU:LE 

-1 :, _ _.., 	.1'. '..: ar. e d..! il O C CUL .d e -.2. J-,1,) ti 2- : 	..?:I=Scr.5-1 & - 32 VOLT,WLE 

1.4 	- Soltura... 	  Ir •• 	 54 - 32 VOLUL:E 

/ "/ 
	 /= /= /=/=/•/= /= 	/= /7_1= • .= /=/= /=/= /=/=/= /=/=//= /1= 

	4.758 5 804 - 4-Ç 

/_ ' „.1=  -/ —/ 	, —/ —/ =.' = = ' /=/./=/= /1= /=/=/=. 
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D O 	IPL 	Nç 01/8n/DOIS 

    

1 ND ICE 	REMISS IV 

APENSO 	N2 

1 	)   MUNICLPAL  DA CD DE  DO RIO DE JAI.O.,7.0 

Copias de autos de apresentalo e apreensao de 

d̀uosres 	de material de artefato eNTJ:.c;sivr 	 

C07,iL do oficio nç 153/30::/80/DPPE/SSI'/RJ- , en-

camiáhando laudo pericial relativo a residuas 

de material empregado eu artefato explosivo 	Fis 	 

Cópia do Laudo Pericial nç 758468, do Institu-

to Carlos Éboli/SSWEJ, relativo a "RESÍDUOS 

DL '. "5.KOSZO" - 
	

5/c 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

CC)nia do ofc o 1-1-L:' 157/../a0/1)  

a:..in:smndc a: do pericial re.aUvo a .ca_ de 

ex-piosao com vitimas 	  Fis 	
 
5 

2./3 



:-109 OYST:c_TM 

n oATqx:Ga ( rm_Ismnoqj:soIJnooq 
op 	5c1 	 Opnn'top -RTA190 

.C7.`"1 

1.7 
/ - 49 Of, 

- 
	

L: íz /Ir 	 .-:// 7 It.-7Z 	 t ty= 	 //1/1= 

SL/714 	sia 

- oidas ouua2ua o nAnzi.uooue as apuo sGdoTGr_u,J. 

atr..9 	ST. 

1,r,rva ."a 0AT-1-"7"91  ‘f'g/J2/TIOCIZ. SOIans 01 

op (1L52,/, 3a InToTaal opr,=-[ op 3Td93 

 

ST; 

 

opnuT:zsxa 

  

TuTJanr-nui an num.sGa a tn.r.oTJad opte= T opunimmno 

- 	(1J/J:M/Slcia/C2A5E au OTOJJO op .-For103 

	 OATSOPIXS OT.11.17.19 mnuru-nmo nnb 59,1C TA 

S:) OnSunSana On::n^rT00.1,-In Gr ap 

EV:diS 0=i13:1,15'xr- f Ja 

 

ST;  

  

  

tiOrgndlq 2(1 

  

mwTç2-, ? oAri.nrox. '1.-gpss/I:coq? socano oq. 

  

-1-,-;T,:;.s7:-r 	 _r, Te r^ —  rrs • 

 

0A-::S 

sT-Taav?al ap 

o-cvunoJj,-.,  o 	 ou co.-)nn cop s,Y7.doo 

1 	CG4 T'?"."1.4 0,4"alS 	 • 
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APENSO 	Nº 

  

      

SUPERWE'JD24CIA NACIONAL DE A.BASTECE-ENTO - SUNAB 

 

Copia do auto de colheita de material mecanogre:fico 

( carimbos obliteradores de correspond&lcia, da _A-

comia ATIÁL:TiOA, da Empresa Breei eirade Correios 

e Tele 	-2/22 

C.:as de:. autos de colheita. cie 
. fico ç 	ue escrever ca. ‘,":-.r.J_ra de Vereadàres 

do ::unicic do Rio de Janeiro ) 	 r 	2V35 

• 

7-1+ 	 / /-/-/ /-/-/-/-/=/=/=/=/=/=R/=/=/=/=//,-/=,/: 

APENSO 	12 	I  

SURUtD4TEND.CIA  NACIONAL  DE A13.ii_STECDWTO  - SUNAB 

Cot,  • ó.. 	cie arusentaçao e apreensão de en- 

ve:cc 	c;xta endere,:ada ao "JURA.L DO 

3 e o res--w.ctive 

do a:.to de al.reensao de eoc a!-.tos 

214  SE;ZO/I ri-, e G =,stivc 

: c̀ 

C(4;ia do auto de apreensao de documentos diversos 

coletados no "CISA", e o respectivo material 	Fls 	2°/50 



StA.YO 	• 

Ara 6 0,3,e16r s' 
,Y3 

A_PENSO 

RONALD 	JAMES 	WATTERS 

N IV 
ti 

Copia do "RELATÓRIO PARCIkl," auresentado nele De- 

legado de (:)licia Federal PEDRO LiJIZ 

relativo a diligencia na resiaencia de R12.ãd.D JA- 

	 L 

Ccçpr.a de memorando flrmado pelo De_ e,a;;:c ae PoJacla 

Federal PEDRO LUIZ ;I:ANGER; atresent:,._ndo docuL:Aw.-

taçao ,-,.anuscrta por RONAID JAL35 

doo
.  

Copla de tecto de apresentaçao e a:,reensac dos u- 
. 	.- . 

mentos mencionados as fls. 2/4-, e o re:::.-,ectivo ma - 

feriai- 	 r i.5 	 

Auto do colheita de material crfico as aci.:ArD 

i;ATT).!;,RS  	17/C 

Auto de co? peita de material mecu-nojrco  

nas de escrsver do e:,critCwic de , 

c 
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RELATÓRIO TÉCNICO-PERICIAL  

Explosão de carta-bomba, ocorrida na sede do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

em 27 *de agosto de 1980 



"AN I (....)NIC) CARLOS VILLANOVA 

PERITO CRIMINALISTA 

COM ESPECIALIZAÇA0 NOS ESTADOS UNIDOS, ALEMANHA E FRANÇA 

RELATÓRIO TÉCNICO-PERICIAL  

  

SOLICITANTE : Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

OAB. 

ASSUNTO : Estudo pertinente a explosão de carta-bomba, ocor-

rida na sede da OAB, na cidade do Rio de Janeiro. 

O abaixo assinado, Antonio Carlos Villanova, re-

cebeu do Exma. Sr. Dr. Eduardo Seabra Fagundes, eminente Presi-

dente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, hon-

rosa solicitaço para proceder a um estudo, relativamente à ex-

plosão de uma carta-bomba, ocorrida na sede daquela instituição, 

na cidade do Rio de Janeiro. - 

..„  
Tendo concldido os exames e observações necessa- 

rias, passa o signatrio a apresentar seu Relatório a respeito, 

da maneira que segue. - 

É de ficar desde logo esclarecido que a interven-

ção do firmatario no presente caso, atendendo aquele honroso con 

vite, se deveu precipuamente a superficialidade com que foi rea-

lizado o exame inicial no local do fato pelas Autoridades técni-

co-policiais do Estado do Rio de Janeiro, desde logo despertando 

a atenção e os protestos de ilustres advogados criminalistas pre 

sentes na oportunidade. - 

Decidida a convocação de um perito para, por par-

te da OAB, reexaminar o local e não obstante a desinterdiçao do 

mesmo por parte das mencionadas Autoridades, foi este mantido --

perfeitamente resguardado, assim conservando a quasi totalidade 

dos elementos de ordem material ligados ao evento, o que permiti 

ria a reconstituição do artefato explodido e o estudo da expan-

são dos gases dai consequentes, possibilitando ainda aquilatar 

de imediato quanto ;a violência da detonação e à provvel nafir  
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natureza do material explosivo utilizado. - 

É ainda de ser consignado que a convocação do si 

naterio ocorreu anteriormente a intervenção do Departamento de 

Poliicia Federal no caso. Assim sendo, e de comum acgrdo 	com 

o eminente Presidente do Conselho Federal da OAB, o signatário 

efetuou seus exames e observaçges - tanto no local do evento, 

como posteriormente, em Brasília -, acompanhando aqueles dos 

Peritos do Instituto Nacional de Criminalistica, com a constante 

preocupação de não interferir, de modo algum, nas atividades da-

queles seus ilustres colegas e ex-alunos, com eles cooperando no 

que lhe foi possível e solicitado, e recebendo, em contra-parti-

da, continuas informações quanto à marcha dos trabalhos pelos --

mesmos desenvólvidos. - 

1. - INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

Conforme largamente difundido pelos meios de co-

municação do Pais, cerca das 13:30 horas do dia 27 de agosto do 

corrente ano, ocorreu violenta explosgo na Sala da Secretaria --

da Presidência do Conselho Federal da OAB, vitimando fatalmente 

Dna. Lyda Monteiro da Silva, chefe „ia mesma Secretaria. - 

Segundo a unanimidade das informações obtidas, o 

fato ocorreu quando aquela Senhora procedia, como habitualmente, 

a abertura da correspondência d:._aria, em sua mesa de trabalho. - 

Como consequência imediata a explosao, Dna. Lyda 

recebeu ferimentos de extrema gravidade, embora ngo imediatamen-

te mortais que, de acOrdo com o exame cadavérico, procedido no 

I nstituto Afranio Paixoto, implicaram na amputaçao de forma bas-

tante irregular do membro superior esquerdo, ao nivel do terço 

superior do antebraço; abertura da cavidade peritoneal; extenso 

arrancamento da epiderme da regiao mamaria esquerda; pescoço com 

áreas de arrancamento da epiderme; amputação de forma irregular 

da mgo esquerda; esmagamento do carpo e metacarpo; membro infe-

rior esquerdo apresentando placas de escoriação na face anterior 

do terço médio da coxa. - 

2. - DO LOCAL  

A explosao objeto do exame, verificou-se no 
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pavimento do edificio da Avenida Marechal Câmara nº 210, denomi-

, nado "Casa do Advogado", situando-se no mencionado pavimento a 

Presidência do Conselho Federal da OAB. - 

Como acima consignado, a explosão ocorreu na sala 

da Secretaria, contígua ao Gabinete do Presidente, com acesso co 

mum atravs de uma ante-sala (veja-se o croquis anexo). - 

No exame procedido pelo signatrio no mencionado 

local, a partir das 10:00 horas de 30 de agosto e em companhia 

do Perito Criminal Walmir Joaquim da Silva, do Instituto Nacio-

nal de Criminalistica (INC) do Departamento de Policia Federal, 

foi observado o seguinte 4 

2.1 - Na sala da Secretaria  : Desalinho completo 

do ambiente, com anormal movimentaço dos moveis que o guarneci-

am; ruptura da mesa de trabalho da Secretaria, com fragmentação 

acentuada do respectivo tampo (vejam-se as anexas fotografias 

nPs 1, 2 e 3); desabamento do rebaixamento em gesso do teto (for 

ro falso); danificação das persianas que protegiam as duas jane-

las abrindo para o poço de iluminação e ventilação do edifício e 

estilhaçamento dos respectivos vidros. - 

2.2 - Ante-sala  : Desabamento do rebaixamento (fo 

rro falso) do teto em gesso; estilhaçamento de uma das folhas de 

vidro, tipo "blindex", da porta de acesso ao hall. - 

2.3 - Gabinete do Presidente  : Pequenas quebras e 

rachaduras do teto, na parte correspondente ao Gabinete propria-

mente dito. - 

A análise preliminar do conjunto dos elementos - 

obesrvados e acima descritos, indicava inquestionavelmente que 

a explosao de fato ocorrera na sala da Secretaria, dal tendo se 

propagado seus efeitos aos compartimentos contíguos. E, ademais, 

a intensa destruição experimentada pela mesa da chefe da Secre- 

taria - uniuo movei a apresentar tal efeito 	apontava o 

sitio da mesma como o epicentro da explosao. - 

3. - DO MATERIAL RECOLHIDO  

Uma vez analisado o ambiente em seu conjun pas 

ti 
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passou-se a coleta dos vestígios de ordem material existentes n 

local e que pudessem levar a reconstituir o artefato e sadeter- 
r 

minaçao das caracteristicas de sua carga explosiva. - 

Tal coleta foi orientada segundo a regra básica 

para exames de tal tipo : procurar., recolher, selecionar e ana-

lisar tudo o que seja estranho ao ambiente, ou se apresente co-

mo consequente aos efeitos mais imediatos da explosão. - 

Assim e após procedida uma limpeza "a grosso" da 

sala da Secretaria, em um trabalho preliminar foram coletados -

cerca de cento e trinta peças e fragmentos de materiais os mais 

diversos, tais como revestimento para piso, fita durex, fita i-

solante, fios metálicos e de nylon, plástico, papel de envelopes 

e de impressos, pinos metelicos, tecidos (panos) e meteria orga-

nica. - 

Em uma segunda etapa, dito material foi submetido 

a uma meticulosa triagem, objetivando separar os elementos inte-

grantes do artefato propriamente dito, aqueles que o teriam en-

volvido e os mais imediatamente atingidos pelos efeitos da ex-

plosão, sendo todos assim selecionados e classificados : 

3.1 - Material componente do artefato - 

A triagem e análise meticulosa do material reco-

lhido - e tendo presente, ademais, a pratica e ensinamentos ad 

quiridos no estudo de casos semelhantes -, permitiram a pontar 

os seguintes elementos como componentes da base de montagem, ou 

chassis, e do mecanismo (principio mecânico e sistema de deto-

nação) do artefato, elementos estes registrados e indicados, a-

treves de maiusculas, nas anexas fotografias n9s. 4 e 5 : 

Fragmento de revestimento de piso (carpete),tipo 

Duratex, com 0,5 cm de espessura, de fibra castanho-avinhada, 

de formato aproximadamente retangular (A) , conservando a ele 

colados restos de cartolina de cor rosa (6) e mostrando em uma 

das e5d3remidades um tubo de metal, de 0,8 cm de diâmetro por 2 

cm de comprimento (C), contendo em seu interior uma pequena mol 

e arrematando por um parafuso tambem metálico (D), firmemente a 

detido ao bordo livre do fragmento de carpete por meio-de massa 

colante plástica "Durapoxi", de cor cinza; seis outros peq.enos 



V I L_l IV I 	 r-<LUS VILLANOV 

PERITO CRIMINALISTA 

COM ESPECIALIZAÇÀO NOS ESTADOS UNIDOS, ALEMANHA 

Ar0 dD, te M/2(93  

• 

pequenos fragmentos do mesmo carpete, de bordos dilacerados e i 

rregulares (E); um pino metálico com 0,3 cm de dianetro, tendo 

preso por soldagem na extremidade oposta a cabeça, esta limada e 

moldada, um fio metálico de 0,5 mm de diámetro (F); duas peque-

nas baterias circulares, PX-825, medindo 0,6 cm de altura por 

2,2 cm de diâmetro, mostrando estampados em uma das faces, alem 

dos dizeres relativos ao tipo, o sinal do polo positivo (+) e 

a indicação "U.S. Pat. 3066139 ETAL (G), apresentando uma delas 

presa por meio de fita durex, uma pequena lamina de metal (latão 

comum), de 0,8 mm de espessura e 4,5 cm de comprimento, variando 

a largura entre 4,5 e 3,5 mm, em virtude do corte irregular, em-

bora limada nas extremidades e rebordos (H); dois fragmentos de 

fita isolante comum, negra, prendendo um deles pequeno pedaço de 

fio elétrico muito fino, com capeamento isolante em plástico ama 

rela (1), e o outro prendendo um pedaço de fita durex (J); um 

fragmento de cartolina rosa, tendo aderido um pedaço de fita du-

rex (K); uma pequena palheta de plástico branco, medindo 4,8 x 

0,5 x 0,o15 cm, com um furo em uma das extremidades (L); um fio 

fino, de nylon, com cerca de 30,0 cm de comprimento (M); final-

mente, um fragmento de plástica branco, opaco, enrrugado e semi-

fundido, com os bordos parcialmente carbonizados (N). - 

É de assinalar que, na massa de Durapoxi que sus-

tinha o pequeno tubo metálico preso ao fragmento de carpete, se 

encontravam estampadas em pontilhado, evidentemente produzidas 

atreves de objeto fino e ponteagudo (como alfinete,,ou similar) 

antes do endurecimento da massa, as iniciais V.C.C: , conforme 

mostra o conjunto de fotografias integrantes do anexo Quadro nº 

01. - 

3.2 - Envoltório do artefato - 

Ainda a análise e triagem cuidadosas dos fragmer-

tos de papel recolhidos no local, levaram a reconstituição par- 
. 

propr 

para a confecção de envelopes, sendo um deles mais escuro e em 

maior quantidade, conforme mostra a anexa fotografia n2 6. - 

Da mesma forma, foram encontrados cinco fragmen-

tos de selos postais, tendo aderidos restos do papel mais escuro 

referido, mostrados na anexa fotografia nº 7 e corresponde d 

cial de dois invólucros, em papel tipo Kraft, resistente, 
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correspondendo a dois selos da taxa de Cr$ 10,50 , da serie com 

morativa do Congresso da Unigo Postal Universal, um de Cr$ 5,00 

e outro de Cr$ 4,00 , estes da serie comum de postagem, assim t 

talizando um porte de Cr$ 30,00 . Tais selos, obliterados por 

carimbos do tipo normalmente utilizados pela Empreza Brasileira 

de Correios e Telégrafos, estão a indicar que aqueles fragmentos 

mais escuros compunham o envelope externo, devidamente selado e 

carimbados  assim apontandp os de cOr mais clara como integrantes 

de um segundo e interno invólucro do artefato. - 

Corroborando tal assertiva, foram observados em 
e vários dos fragmentos mais claros, vest í gios de carbonização 

perficial. E em um e mais longo deles, constituido pelo restan-

te de quatro folhas coladas e obviamente integrante da abertura, 

ou boca do envelope, via-se, preso entre as mencionadas folhas, 

um fino fio de nylon (veja-se a fotografia no 8). - 

Assim sendo, o conjunto destes dois fragmentos, -

possibilitando a reconstituição de dois envelopes, indicaram cla 

ramente o tipo do artefato : uma "carta-bomba" . - 

3.3 - Fragmentos de tecidos (panos) - 

Tanto recolhidos anteriormente pelo Dr. Marcio 

Donnicci - e formalmente apresentados e apreendidos pelas Auto 

ridades do Departamento de Policia Federal -, como encontrados 

no interior da sala da Secretaria quando do exame do local, fo-

ram coletados numerásos fragmentos de panos, de três tipos diver 

sos, todos apresentando evidentes vestígios de tração e ruptura 

violentas (vejam-se as anexas fotografias nos. 9 e 10), que a 

observaçgo atenta, aliadas a informações prestadas por funcioná-

rios da OAB, permitiram identificar como pertencentes a peças da 

indumentária trajada por Dna Lyda Monteiro da Silva quando da ex 

plosgo que a vitimou. - 

3,4 - Fragmentos de papel - 

Diversos fragmentos de papel, originariamente in-

tegrantes de textos impressos ou mecanografados, ou mesmo lisos 

(vejam-se as fotografias nos. 11 e 12), foram recolhidos para --

posteriores exames de laboratório, posto que o seu estilhaçamen- 
r to e o fato de apresentarem vestígios de carbonização, ou de osi 

( 

S 1J - 
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z_.-Dosito superficial de substancias estranhas, estavam a indica 

a m diretos e proximos da expio experimentado os efeitos mais 

53.O. - 

Um destes fragmentos, aliás de regulares dimeneg 

.e, apresentava aderido, ale• m de marnchas vermelho-escuras de san 

229, pequena porção de osso, cuja F-nrma em canelura estava a in-

dicar ser ele proveniente de una fal_ange, obviamente da mão es-

cerda da vitima.(fotografia nº 13)- 

3.5 - Esptula metlica - 

Ainda recolhida ante---ormente 

nicci, foi coletada e devidamente a=reendida a espátula metlic 

retorcida, vista na fotografia n2 12L., objeto este que, segundo - 

informações unanimes, era habitualmente utilizado por Dna Lyda 

na abertura de correspondência. - 

4. - DINÂMICA DO EVENTO 

4.1 - Considerações preliminares 

As observaçges preliJr:inares do local em que ocor- 

reu a explosao, ou seja a sala da Seacretaria, não mostrando maio 

res efeitos de ordem puramente -r,-.:.erm-L-_ca; as informações unanime-

mente fornecidas quanto a pacote, CL2 objeto mais volumoso que ti 

vesse chegado mais recentemente 	- 	local finalmente, a ex-- 

trema violencia dos efeitos observamos, descartavam de plano a 

possibilidade de ter sido utilizada qualquer tipo de baixo expio 

sivo 	como uma carga de polvcra, ainda que confinada -, indi 

cando, assim, a detonação de um 	explosivo. E, mais ainda, 

todos os indícios obtidos, ademais ,-,.- cordes com as informações co 

lhidas, indicando tratar-se da expIT-1-2s-a.o de uma "carta-bomba", a 

pontavam tal explosivo como sen:to de= tipo plástico, pois são os 

mais indicados e utilizados em arte'atos de tal tipo, em virtud 

de sua grande estabilidade e fa,cili-made e segurança na manipula 

çao. - 

É fenômeno de 	- conhceido que as ondas de 

expansão dos gases provenientes de usina explosao, ou sejam as on 

das de choque, terão  intensidade e cdirecionamento desiguais no 

ambiente em que ocorre a explóseq, embora condicionadas 3m 

pelo Dr. Marcio Don1 
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principio as dimensEes e formato do respectivo continente. - 

O direcionamento das ondas de choque dos altos -

explosivos, com o intuito de aproveitar ao máximo a capacidade 

de ruptura e esmagamento dos mesmos, tem sido objeto de estudos 

ao longo dos anos. E na espécie, cabe apenas assinalar o chama-

do "efeito Munroe", que mostra a possibilidade de orientar a on-

da de choque de tal forma que ela produza efeitos mais ou menos 

contrálados, de penetração e fragmentação inclusive de chapas me 

telicas. Assim, se uma carga de alto explosivo, com formato de-

limitado, detonar apoiada em uma superficie plana, a onda de 

choque determinara um efeito de violenta pressão diretamente e-

xercida sobre esta superficie, de tal modo que ela - de acordo 

com a resistência que oferecer - sere penetrada e seccionada, 

conservando a solução de continuidade as dimensões e fotmato a-

proximados da carga que explodiu. - 

4.2 - Recomposição da mesa - 

Verificado que o epicentro da explosão se situara 

exatamente na mesa da chefe da Secretaria, o signatário e seu co 

lega, Perito Criminal Walmir Joaquim da Silva - permissa venia 

não jejunos em exames e estudos de tal natureza - passaram a e- 

fetuar a trabalhosa recomposição do tampo da mesma mesa, rejun- 
. 

tando os numerosos fragmentos de madeira recolhidos entre os es 

combros do local, chegando finalmente ao resultado mostrado na 

anexa fotografia n2 15. Dita reconstituiçgo indicou ngo se o 

aspecto direcional das violentas tensões experimentadas pela su-

perficie considerada - de cima para baixo -, como os secciona 

mentos absolutamente irregulares e em multiplos fragmentos claque 

le tampo de madeira, assim descartando a possibilidade de que o 

artefato tivesse explodido quando apoiado ao mesmo tampo, e in-

dicando que a explosão ocorrera acima dele, embora obviamente a 

pequena distancia. - 

Esta a conclusgo tecnic a que conduziu aquela - 

demorada °perna°, apontada alhures c( 	um cabotino trabalho de 

chinês, destituido de maior significas, 

No caso concreto, e de assinalar a total diversi-

dade entre o efeito experimentado pelos tampos das mesas, nas eX 

plosges ocorridas na OAB e na Câmara Municipal do Rio der J 8.4( 
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Janeiro, nesta Ultima e como que em uma demostraçgo didtic 

do "efeito Munroe" -, verificando-se o seccionamento prticame 

te retangular e retilineo de uma parte do tampo, conforme mostr 

ram fotografias publicadas em orgaos de nossa Imprensa, como o 

"Jornal do Brasil" de 02 de setembro e a revista "Veja" de 12 do 

corrente, sendo que aquelas desta Ultima publicação vão reprodu-

zidas, como ilustração, no anexo Quadro n2 2. - 

Tal fato, está a indicar que na Câmara dos Verea-

dores, o artefato explodiu quandb se encontrava apoiado ao tampo 

da mesa, devendo suas dimensões e formato corresponder, aproxima 

damente, aos da solução de continuidade observada. - 

4.3 - Reconstituição do ocorrido - 

A conjugação de todos os elementos materiais e in 

formativos acima consignados, permite reconstituir com grande a-

proximação a dinâmica do evento, fornecendo simultaneamente urpa 

serie de indicações definitivas quanto as características do ar-

tefato que explodiu. - 

É evidente que a explosão ocorreu com Dna Lyda 

sentada em sua mesa de trabalho, tendo à esquerda as janelas que 

abriam para o poço de ventilação do edifício, tanto que a poltro 

na por ela utilizada nada sofreu em seu espaldar (fotografias nP 

1, 2 e 3), protegido que se encontrava pela parte superior de 

seu corpo. A altura em que se verificou a detonação - acima 

do tampo da mesa 	e as lesões típicas de efeito de onda de 

choque em extremo violenta, todas localizadas a esquerda e na 

parte superior do corpo, apontam inquetionavelmente ter o arte-

fato explodido quando Dna Lyda o mantinha na mão esquerda, a pe-

quena distância do tampo da mesa, procurando proceder sua abertu 

ra naturalmente com a mão direita; mais ainda, é licito admitir 

que, em tais circunstâncias, a carga explosiva estivesse voltada 

para a face anterior do torax de Dna Lyda e para sua esquerda : 

dai os menores efeitos da onda de choque para o lado direito, 

quer no corpo da vitima, quer no ambiente. - 

A onda de choque orientou-se, assim, inicialmente 

na vertical, atingindo o tampo da mesa, a vitima e o dispositivo 

de rebaixamento do teto (forro falso), para refletir -e propagar- 

se, em ondas secundrias ainda acentuadamente violentas, 
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o restante da sala e aquela imediatamente contígua (ante-sala). A 

violência da onda de choque inicial, determinou a fragmentação e 

estilhaçamento de objetos e papeis que se encontravam sobre a me 

sa, sem contudo ai causar efeitos térmicos mais acentuados. - 

De tudo o que foi assim reconstituido e face ao 

material recolhido no local, resultaram claramente indicadas as 

características do artefato : "carta-bomba", de peso e dimensges 

não muito avantajadas, pois estaria sendo sustida por uma so mão 

quando da detonação; carga de alto explosivo, obviamente plAsti-

co; dispositivo de acionamento de armadilha, demarrando mecanica 

mente por tração e detonando através de sistema elétrico. - 

5. - RECONSTITUIÇÃO DO ARTEFATO  

5.1 - Considerações preliminares  - 

Inicialmente, e de ressaltar que os mecanismos e-

létricos de detonação são os mais comumente utilizados no fabri-

co de bombas por sabotadores e terroristas, graças a eficiencia 

e relativa simplicidade de sua confecção, com o emprego de mate-,  

rial de aquisição fácil e econemica,• pois como o diz Robert R. 

LENTZ, 

"Hoje em dia as fontes de energia foram minis 

turizadas (baterias para canetas, aparelhos de ate 

dição, etc.) a um tal grau que uma pequena bomba 

pode ser colocada no interior de um maço de cigar 

ros , com um mecanismo de retardamento para ate 

doze horas. Qualquer pessoa com prâtica em eletro 

nica, pode incorporar dispositivos de armadilha 

nestes pacotes letais e miniaturizados, através 

de ligações internas em paralelo." 

("Explosives and Bombs Disposal Guide" - Charles 

C. Thomas, edt., Springfield, 1965, p. 96) 

E ainda o mesmo Autor, a fls. 125 da obra citada, 

aponta o dispositivo mecânico bâsico para detonadores elétricos,  
. .  

Por tração ou tensão, que e mostrado na xerocópia integrante do 

anexo Quadro nº 3, de extrema simplicidade - embora um pouco 

volumoso, pois obtido a partir de um prendedor comum, de roupa 

em corda de secar -, completando sua descrição com a af 	atl- 

    

    

    

   

ÌI 
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afirmativa : 

"Este interruptor e utilizado universal 

mente, por sabotadores e terroristas, por sua 

simplicidade." 

Em outra obra, esta elaborada expressamente como 

manual para terrorismo e sabotagem, encontramos a seguinte passa 

gol, relativa aos mecanismos de acionamento de artefatos explosi-

vos
, 

 ou 
incendiários, a qual se seguem os esquemas e descrições - 

de vinte e sete tipos básicos de detonadores : 

"Bombas podem ser detonadas de multipl 

maneiras. A detonação e o uso de determinados - 

dispositivos são fundamentalmente baseados na 

sagacidade e imaginação do sabotador. No capitu 

lo a seguir, discútirei diversas formas básicas 

dedetonadores elétricos ou não. Entretanto ha 
• 

um numero infinito de variações, que deverão --

ser melhor adatadas à situação individual." 

(Willian POWELL - "The Anarchist Cookbook", Ly-

le Stuart Inc., edt., New York, 1971). 

De outro passo, o signatário desde logo assinala 

que os componentes e sistema de montagem do artefato em tela, 

nada apresentava que indicasse a sofisticação de determinados en 

genhos explosivos, encontrados e estudados em mais de uma oport 

nidadel  apresentando multiplos sistemas de detonação - inclus 

ve de retardamento para hora certa, ou de controle remoto - e 

com dispositivos de armadilha, funcionando por atrito ou por de 
, 

compressao que tornam impraticavel sua desativaçao. 

E muito menos aproximava-se ele dos artefatos em 

pregados tanto pelas Forças de Resistência, como por grupos ti 

po "comandos" - que desenvolveram em larga escala a chamada 

"sabotagem ttica", durante a IIP Guerra Mundial e, sequentemen 

te, nos conflitos localizados que perduram ate hoje -, engenho 
.. 

esses nos quais a eficiência e segurança dos mecanismos de deto 

naçao e a camuflagem das cargas implica - aqui sim - em tra 

balhos de alto grau de precisão mecânica e/ou elétrica, miniatu 

rizaç-go e sofisticação. - 

5. - R n. 5.-5g 

/' 

 

o 
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5.2 - Reconstituição 

O minucioso estudo dos fragmentos identificados 

como integrantes do artefato, aliadas as indicações fornecidas 

cos 

pc, possibilitaram a reconstituiçeo do mesmo artefato, que se r 

velou de construção bastante engenhosa, embora sem a utilização 

de materiais ou peças menos comuns ou mais sofisticadas. - 

Voltando a referir as indicações efetadas sobre 

,ss anexas fotografias ngs. 4 e 5, a base de montagem, ou chassis 

da bomba, era constituida por duas partes, aproximadamente retan 

guiares, de carpete, por sua vez presas com fita durex a um re-

tangulo mais avantajado de cartolina rosa (B), de maneira tal --

que entre as duas partes de carpete restasse uma pequena fenda.- 

A peça maior de carpete (A), tinha dois recortes 

circulares, destinados a comodar, como em um estojo, as baterias 

PX-825 

(H), que assim 

eo sistema uma 

tubo metálico 

nicialmente o 

ligadas em serie atraves da pequena lâmina de metal 

fazia "ponte" entre elas, de maneira a assegurar 

tensão de 3 volts (1,5 volt 

aderido ao bordo livre desta 

pino metelico, F, mantido em 

de cada bateria); o 

peça M I  continha i-

tens-go pela mola do 

interior do tubo, que se revelou como sendo de caneta esferogrí 

fica recarregavel, e aparentemente estaria ligado pelo fio bas-

tante fino ao positivo (+) do conjunto de baterias, operação es-

ta que só pode ter sido efetuada após a montagem do restante de 

todo o sistema. - 

A segunda peça de carpete - recolhida quanndo 
do exame efetuado no local pelas autoridades da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, 

entregue ao Departamento de Policia Federal -, apresentava em 
UM!! de suas extremidades livres, também mantida por massa "Dure-, 
Poxi", um pino metálico rígido, que por sua vez deveria estar li 

gado diretamente a um dos fios de uma espoleta-detonadora eletri 

Ca; Ei esta espoleta-detonadora, deveria ter seu segundo fio liga 

do diretamente ao negativo (-) do conjunto de baterias. 

Na montagem do conjunto, as duas peças deq arpe 

pelas circunstancias em que ocorreu sua detonação, bem como as 

adquiridas em explosões similares anteriormente ocorridas e es-

tudadas e, ademais levando em consideração os princípios ba3i-

adotados pelos terroristas na confecção de bombas de tal ti 



Exceção feita a carga explosiva, todo o demais ma 

terial empregado na confecçgo do artefato e encontrado no comer-

cio comum, sendo de aquisição fácil e sem despertar quaisquer -- 

suspeitas. - 

Assim, o carpete pode ter sido fcilmente conse-

guido a partir de um retalho, ou sobra na colocação de um reves 

timento, ou adquirido em qualquer loja especializada; e 1; evide 

te o aproveitamento de qualquer lata, ou tampa de folha de Nen 
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carpete estavam separadas por um pequeno espaço, formando uma -

fenda de 1,5 a 2,0 mm , pela qual corria a palheta de plstico, 
. 

L1 Rue  em posição normal mantinha afastado e isolado o pino meta  

'ice, E, daquele outro, fixo, preso a segunda peça de carpete ; 

dest'arte, se removida, por tração, a palheta de plástico, a ten 

são da mola faria com que os dois pinos sntrassem imediatamente 

em contto, fechando o circuito e ativando a espoleta-detonadora 

assim provocando a explosão da carga. - 

... 
O dispositivo de armadilha, por traçao, foi monta 

do da seguinte maneira : um fino fio de nylon foi passado e amar 

rado ao orifício existente na extremidade da palheta de plástico, 

sendo o artefato colocado no interior do primeiro envelope. Dito 

lope - como ilostra a fotografia n° 8 - e após em todo o botdo 

do segundo envelope (aquele externo), que pode para tanto ter si 

do previamente aberto, descolado por completo, c porteriormente 

refeito. Assim sendo, a abertura do envelope determinaria a 	
,

ime-

diata tração do fio, deslocamento da palheta de plástico da posi 

çao de segurança , fechamento do circuito eletrico e detonaçgo -

da bomba. - 

Em seu conjunto - e inclusive tendo em conside-

ração os elementos fornecidos pelo estudo daquela semelhante, en 

viada a Superintendência da SUNAB e que nao chegou a explodir -

o artefato mediria aproximadamente 15,0 x 21,0 cm, tendo 0,9 cm 

de espessura e pesando cerca de 210 gramas, das quais, ainda a-

proximadamente, 120 seriam da carga explosiva. E a carta-bomba 

acondicionada nos dois envelopes, mediria cerca de 16,5 x 23,5 

cm, por 1,0 cm de espessura. - 

5.3 - Material empregado  

fio foi então colado nas dobras da abertura deste primeiro enve= 



terminados tipos de atividade e, ademais, controlada. - 

• 
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flandres para a confecção da pequena "ponte" de ligação do con-

junto de baterias; e a palheta de plástico, fundamental ao dis-

positivo de detonação, pode ter sido obtida de inumeras fontes, 

incluindo o colarinho de uma velha camisa. - 

Em qualquer loja de ferragens podem ser adquiri-

dos os pinos metálicos e a massa colante "Durapoxi" (de fabrica-

ção nacional, da Alba Adria S.A., Indústrias Reunidas), bem como 

o  fio de nylon; em qualquer papelaria, a cartolina de base, a fi 

ta durex e uma lapiseira esferogefica recarregevel, para aprovei 

tamento da respectiva mola; fios e fita isolante são encontradi 

ços em lojas de material elétrico, ou eletrônico, onde também po 

dem ser adquiridas as baterias PX-825, estas Ultimas encontradas 

tambem em estabelecimentos outros, como lojas de material óptico 

e fotográfico, e mesmo em tabacarias. - 

A respeito deste Ultimo item, o signatário, por 

mero acaso, encontrou a venda na tabacaria do Café Palheta, na 

Praça Saens Penna, baterias PX-825, a Cr3 100,00 cada uma. E 

conforme mostram as fotografias do anexo Quadro n° 4, são elas 

de marca "Mallory", patenteadas nos Estados Unidos, não obstante 
, 

aquela adquirida pelo signatário ser de fabricação mexicana. 

E no tocante ao ferramental necessário para a mon 

tagem do dispositivo, e ele tambem simples e comum : canivete 

tezoura, alicate, lima e ferro de soldar. - 

Em sintese, o artefato foi confeccionado segundo 

principio básico dos sabotadores e terroristas : utilizando ma-

terial cor-1w, encontrado em quantidade e em qualquer parte, de 

modo que sua kquisiçao e emprego não forneçam maiores pistas --

quanto a origem do engenho. - 

6. - A CARGA EXPLOSIVA  

Os exames para a identificação da natureza da car 

9a utilizada no artefato que explodiu na Secretaria do Conselho 

Federal da OAB, mostrou-se desde logo fundamental ao desenvolvi-

mento das investigações, visto como as características do evento 

estavam a indicar ter sido utilizado um alto explosivo, de tipo 

plástico, cuja comercialização e especializada e restrita a de- 
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controlada. - 

É de salientar que malgrado tivessem sido desde 

logo conhecidas as características da carga da bomba 

no dida, remetida à SUNAB, e fosse válida, em principiel :Z- : 
. 

de uma origem comum para os petardos y tornava-se ir==-jogo iden 

tificar o material empregado naquela que explodiu na CAB; 

so foi possível após exaustivos trabalhos de extraça-J dos 

duos resultantes da explosão, que restaram impregna:—.±-0 os 

mentos de tecidos da indumentria da vitima e os parais q 

perimentaram os efeitos mais imediatos da mesma expLzsao. 

e tal 

resi-

frag-

Je ex- 

Efetuada a extraçgo e eliminados os 

de logo identificveis como extranhos ao explosivo 

gesso, fragmentos de madeira), passaram os Peritos 

rato.riis de 

(-alo caliça, 

Serviço de 
.. 

Laboratorios do INC a fase da identificação, em uma =2ríe de de- 

morados e meticulOsos exames, aos quais não faltou, =nclus-rivel 
mMer 

o confronto com os resíduos provenientes de explosa== padroes e 

controladas, levadas a cabo com tal e especifica fir 1 idad,e• - -,--  

Ao termino deste árduo trabalho, for ar ¡deo -tino 

dos dois tipos de explosivos como componentes da car-= do ;meneio 

nado artefato, sendo um deles uma mistura de nitrocL_  

t nitrato de glicerOl, componentes normais das dinamit ir12 

sas; e o outro, o pentaeritrol-tetranitrato, PETN ou 7--etrite, ex 

plosivo plstico utilizado inclusive em cordeis detc---antes. 

Ambos são altos explosivos, de larga 	 e 

trabalhos de demoliçgo, perfurações, prospecção, 	 etc. 

e fabricados no Brasil por idUstrias especializadas, =DnD 
	DU- 

PONT S.A. e a Indústria Qimica Mantiqueira S/A. - 

E as mesmas indústrias nacionais espe----=,-Tzdas 

fabricam, também, espoletas-detonadoras elétricas, 	 lquei 

terá sido necessariamente utlizada para acionar a dar=ex .1osi-

va. - 

É de acrescentar - embora não pareça=r teste 

o caso =creta em estudo -, que explosivos de tal na-•=raza- Po- 

dem , perfeitamente, ser fabricados em escala domesti=, 	yde 

que a operação seja evidentemente conduzida por alguaar raparf-,ita 

do para tal. Assim, a obra acima citada, "The Anarcht Ccw/okbo 

ok" , fornece indicações precisas para o fabrico case4=-"13 d fli-

trocelulose, nitroglicerina, trotil, tetril, etc., e 

""j 



as fOrmúles de dezoito tipos de dinamites gelatingsas. - 

Finalizando, pode o signatário adiantar que os e 

xames efetuados no Instituto Nacional de Criminalistica, aponta 

ram a perfeita similaridade entre a "carta-bomba" enviada 'a Su-

perintendencia da SUNAB e os artefatos que explodiram na OAB 

na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. - 

fj 

00000000oo000oo00000000 

Nada mais tendo a acrescentar no atual estagio 

dos trabalhos técnicos e investigatOrios sobre o caso, 

trio encerra seu Relatório , que vai datilografado no 

o signa- 

anverso 

de 16 (dezesseis) folhas de papel timbrado de seu uso e e inte-

grado pelo croquis, as quinze fotografias e os quatro Quadros 

referidos no contexto. - 

Brasília, DF, 22 de setemb 	de 1980 
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Aspecto geral, mostrando a mesa da chefe da Sacro-
eÁrg- 
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Detalhe, mosiando a solução de continuidade, deter 

minada pela explosão no tampo da mesa. — 
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Outro aspecto das peças identificadas como integra 

tes do artefato. — 
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Fragmentos dos envelopes que continham o artefato: 

A - Envelope externo ; B - Envelope interno. - 
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Fragmentos dos elos postais, colados no envelope ex-
terno do artefato. - 
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Ampliaç'ão, mostrando em detalhe o fio.de nylon pre 

so ao bordo do envelope que continha o artefato: — 
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Outros fragmentos de tecidos, provenientes da indumen 

tarja da vitima. — 
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Fragmentos de papel, diretamente atingidos e dila-

cerados na explosão, notando-se em varios deles impregnação 

de material extranho. - 

, 
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Outros fragmentos de papel, mostrando inclusive 
respingos de sangue. — 
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Fragmento de papel manchado de sangue e tendo ade-

rido pequeno pedaço de osso, identificado como pertencente 

a uma falange. - 
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A espátula metlica, usada por Dna Lyda para a abertura 

da correspondencia. - 
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Aspecto do tampo da mesa, apos a reconstituiç'ãe, notar 

do-se a intensa e irregular fragmentação sofrida pelo respectivi 

tampo. - 
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As iniciais V.C.C., gravpdRs em pontilhado na massa 

colante da peça maior de carpete. - 
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Reproduç'ã'o das fotografias das mesas da OAB (ao al-
to) e da Camara dos Vereadores (em baixo), publicadas pela re-
vista "VEJA" , de 10.09.1980, permitindo verificar a total di-
versidade da fragmentação dos respectivos tampos, em oensequen 
cia as explosões. - 
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CONNECTING WIRES 
STRING 
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F)(WHE 75. Clothes p:n electric swnrhi»g devires. 

This device, although simple in construction, is one of the most 
versatile switching deN ices in use for mines and booby traps. It 
consists of an elecrric ciicuit which is triggered by the clothes 
pin switch., The jacas of the pin are lield open in the pull ver-

sion bv an insulated wedge, or by a light vire m the tension re-
)ease application. Upon initiation, the jaws of the pin wil) snap 
closed, completing the circuit. This device can also be employed 
as pressure and pressure release by variation in the pin assembly. 
This switch is universally employed by saboteurs and terrorists 
because of its simplicity. 
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Confronto entre as baterias PX-825, inte- 

} 

grantes do artefato (ao alto, A e aquela adquiri 
da pelo signatario (em baixo, B 1  em uma tabacaria 
na Praça Saens Penna. - 
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Designado por V.Exa. para acompanhar o In-

quérito Policial instaurado a fim de apurar o atentado que 

vitimou a funcionaria deste Conselho, D. Lyda Monteiro da 

Silva, venho apresentar o presente relat3rio, em complemen 

tação a todas as inforMaçOes que verbalmente a V.Exa. trans 

miti. 

O Inquérito Policial tomou o n9 34/80/DOPS/ 

SR/RJ e teve inicio em 29 de agosto de 1980. Anteriormen-

te, logo apôs as explos8es das bombas, a Secretaria de Se-

gurança Pública do Rio de Janeiro havia instaurado 4 (Tua-

troe inquéritos para investigar os atentados consumados nes 

te Conselho, na Cãmara dos Vereadores desta cidade e 	na 
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Sucursal do Jornal "Tribuna da Luta Operária", além do ater 

tado frustrado contra o Superintendente da Sunab. Por de-

terminação do Excelentíssimo Ministro da Justiça, a Supe 

rintendência Regional do Departamento de Polícia Federal 

do Rio de Janeiro avocou os inquéritos, reuniu-os num sO 

e passou a responsabilizar-se pelas apurações. 

A Polícia Federal valeu-se do artigo 16 do 

Código de Processo Penal Militar para tornar o inquérito 

sigiloso, argumentando que o sigilo permitiria maior efi 

ciência na elucidação dos atentados. 

Encerrado o Inquérito Policial, com a indi 

ciação do Sr. Ronald James Watters, coube ã II Auditoria do 

Exército a apreciação do apurado. 

Com o encaminhamento do Inquérito concluí-

do O Justiça Militar, o Encarregado sugeriu a decretação da 

prisão preventiva do indiciado. Ainda no decorrer do In - 

querito, a Polícia Federal comunicara ao Juiz-Auditor na 

forma da lei, a prisão de 3 etrês1 suspeitos, dentre eles 

o indiciado Ronald James Watters. 



Ara b 1943,P20V .21:3 

von.a..e.ao„,y;e2ezez 

.3. 

Ao chegar o Inquérito concluído ã 2a. Audi 

toria do Exército, já se encontrava preso o indiciado,chri-

gando ao Juiz Auditor e ao Representante da Procuradoria Mi 

litar o urgente estudo dos volumosos autos, para que 	se 

decidisse sobre a prisão preventiva do indiciado. Apôs o 

recesso forense da Justiça Militar, o representante do Mi-

nisterio Público Militar - Dr. José Manes Leitão - denun 

ciou o Sr. Ronald James Watters, como incurso duas vezes 

nas penas do § único do artigo 26 da Lei de Segurança Na 

cional - Lei 6.620, de 17.12.1978, e nas penas do 	mesmo 

artigo 26 c.c. 47, da mesma lei. 

A denúncia foi recebida então pelo Juiz Au 

ditor, Dr. Helmo Sussekind. 

Durante o tempo que decorreu entre a che - 

gada dos autos ã Justiça Militar e a presente data, o In - 

querito esteve sempre em mãos da autoridade da Justiça Mi-

litar para as providências processuais que se faziam urgen 

tes e cabíveis. Por este motivo, assaz compreensível, so-

mente agora pode o Juiz Auditor franquear a este Conselhei 

ro o estudo dos autos do Inquérito. 
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No momento, o Inquérito instrui o  .7_-'3C.30 

que se originou com o recebimento da denúncia PP1C:-an.jti2 

Auditor da II Auditoria do Exército. Assilyt sem° 7.0n=  _ 

mos como critério norteador do presente relatõrlo  -ida=  

para não fazer qualquer apreciação sobre a valo4-a,-;:- aas  

provas colhidas no inquérito, uma vez que foram e1 cce. - 

sideradas pela Justiça Militar suficientes para o zlt-cebi - 

mento da denúncia e a decretação da prisão prevkInt::a o 
réu. Os atentados estão sendo julgados pela JuNtír_ Mi14-

tar, cabendo-lhe o julgamento do acusado com a Elprf-:_n5.= 

e a valoração das provas constantes dos autos, rios  -mos 

da legislação em vigor e dentro de suas atribui, 

Entretanto, devemos fazer constar 	pre_ 

sente peça 

inquérito, 

do. 

todas as anotações que espelhem o conte 

obedecendo sempre ao critério acima egtw=.1 

Feitas estas observaçSes como in‘r- rr.ão, 

passo a relatar a Vossa Excelência o seguinte: 

O processo estã em andamento, jã bo-

do o réu interrogado e parte do Sumãrio realizad4, 
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A denncia recebida atribuiu ao réu Ronald 

James Watters a responsabilidade pela prática de três dos 

quatro atentados objetos do inquérito nos 0 eguintes termos: 

"I - explosão ocorrida no dia 27 cle agosto de 1980 , 

nas dependências do Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil, do (1 ue resultou a mor-

te da funcionário Lyda Monteiro da Silva e le - 

s.Ues corporais no funcionárJO José Ramiro dos 

Santos, u que constitui infroÇão do § íánico do 

artigo 26, da TP1  n9 6.620/71; 

"II - explosão no gabinete do Verei-1(10r, ocorrida no 

dia 27 de agosto de 1980, resultando as lesões 

corporais graves nos funcionflrios José Ribamar 

Sampaio Freitas, Eva Cruz da Silva, Paula Auxi- 

liadora Braz e Aymee Nunes 	Noronha, crime pre 

visto no § único do artigo 2#, da Lei n9 6.620/ 

78; 

"III - tentativa de explosão nas dependências da Sunab 

o que constitui crime previsfjo no artigo 26 c.c. 

47, da Lei n9 6.620/78." 
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A denúncia formulada pelo Ministério Público 

Militar fundamenta a presunção da delinquência do réu Ro-

nald James Watters em termos que reproduzem com nitidez tu-

do o que se apurou contra o acusado no Inquérito. É oportu 

no transcrever alguns de seus trechos. 

Diz a denúncia: 

"O Procurador da Justiça Militar, infra-assi 

nado, usando de suas atribuições legais, vem denunciar: 

RONALD JANES WMTEIRS, brasileiro, desquitado, natu-

ral do Rio de Janeiro, cam 51 anos de idade, filho 

de Frank Walter Watters e Mêlia Watters, Técnico ' 

em Crganização Rural e residente ã rua Frank Watters 

n9 13, Brisa-Mar, Iraguai, P.J. 

como incurso nas sanções do § único do artigo 26, da Lei n9 

6.620, de 17 de dezembro de 1978 - Lei de Segurança Nacio - 

nal, pelos motivos a seguir narrados." 

"No dia 27 de agosto de 1980, nesta cidade do 

Rio de Janeiro, ocorreram 04 (quatro) atentados terroristas, 

a saber: 
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1 - atentado à bamba, contra o Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil, resultando a morte da fun - 

cia ria LYDA MONTEIRO DA SILVA e lej).Ps corporais no 

funcionário JOSÉ RAYIERO DOS SANTOS, cujos autos de 

exame cadavérico e de lesões corporais acham-se às 

fls. 268 e 378, respectivamente, enquanto que os lau 

dos dos exames procedidos nos fragmentos da bomba e 

no local da explosão encontrcurse às fls. 493 e 542; 

2 - atentado à bomba contra a Cãmara Ydnicipal do Rio de 

Janeiro, no gabinete do Vereador ANTONIO CARIL NU - 

NES DE CARVALHO, resultando as lesões corporais nos 

funcionários JOSÉ RIBAMAR SAMPAIO FREITAS, EVA CRUZ 

DA SILVA, PAULA ALNIIIADORA BRAZ e AYMÉE NINES NO - 

RONHA, consoante os autos de exame de corpo de deli-

to de fls. 265, 376, 499 e 694; 

3 - atentado à bamba contra a Superintendência Nacional 

de Abastecimento - SLNAB. O artefato, inexplicavel-

mente hão explodiu, ao ser manuseado pela funcioná - 

ria OCTAYLSA DE LINA E= TOND FERNANDES AMOR1M. Os 

exames periciais vão ás fls. 467 473, 485, 493, 501 

e 637; 

4 - atentado à bamba, sem vítimas pPssna, contra ojcx- 

nal "Tribuna Operãria", consoante o laudo de 	fls. 

570." 

A. 
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"No "No dia seguinte, 28 de agosto de 1980, a Rá 

dio "Jornal do Brasil" recebeu a carta apreendida às fls. 

351 e anexada ao apenso n9 III, fls. 03, através da qual= 

organização intitulada "Vanguarda de Caça aos Comunistas " 

responsabilizava-se pelos "três primeiros atentados." 

colhimento dos 

te no artefato 

"As perícias realizadas nos locais, com o re 

resíduos explosivos comparando-os ao existen 

não deflagrado na SUNAB, serviram para mos- 

trar que os três primeiros atentados, em face da perfeita 

identidade do material empregado, tiveram a mesma origem 

enquanto que a técnica criminosa utilizada no atentado con-

tra a "Tribuna Operaria" era bem diversa daquela utilizada 

nos demais atentados." 

"Finalmente, a comparação entre os detalhes 

datilográficos dos envelopes das correspondências enviadas 

ã SUNAB e ã Rádio "Jornal do Brasil", comprovaram que 	os 

mesmos foram datilografados na mesma máquina "REMINGTON 25." 

"No curso das investigações policiais, o De-

partamento de. Polícia Federal recebeu um telefonema infor - 

mando que o autor dos referidos atentados seria o acusado." 

Won.4.4,iltovãz:2e,),ai 
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"Organizou, então, o Encarregado do Inquéri-

to inúmeras equipes, incumbidas de contactarem as firmas es 

pecializadas em compra e venda e manutenção de máquinas de 

escrever." 

A denúncia continua nos seguintes termos: 

"Após várias dezenas de pacientes diligen 

cias logrou o Encarregado chegar ao comerciante JOÃO FERREI 

RA LIMA, que declarou, ãs fls. 663 e 665, ter vendido uma 

máquina de escrever "Remington 25" portátil a um indivíduo, 

cuja descrição ajustava-se ao acusado." 

"Esclareceu o referido comerciante que 	se 

recordava bem da aludida transação, uma vez que tal compra 

foi paga com um cheque ... por ele preenchido e assinado com 

o nome de Jogo Carlos Mor Portanova, sendo averiguado que 

o cheque, apesar de possuir a necessária provisão, fora fur 

tado de seu legitimo emitente." (fls. 663) 

"Apesar do termo de reconhecimento de fls. 

665, o acusado negou ter efetuado tal compra, sendo certo, 

contudo, que o desaparecimento da referida maquina de es 

crever sõ beneficia o acusado." 
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"O acusado mantinha um diário apreendido pela 

polícia, onde se pode ler as anotações feitas no dia que an-

tecedeu aos atentados. Ali, escreveu o acusado: "Não sai 

de casa, pois fiquei para limpar a casa, lavar a roupa e co-

locar meus papéis em ordem", pobreza de registro que contras 

ta com os meticulosos e detalhados registros feitos até en-

tão." 

"Contudo, a policia também apreendeu uma fo-

lha de papel, na qual o acusado ensaiara uma série de anota-

ções, seguindo os seus padrões anteriores, para os dias 	26 

e 27 de agosto de 1980." 

"Ao ser interrogado, foi-lhe perguntado 	se 

costumava ou alguma vez fizera rascunho das anotações diã 

rias, tendo respondido negativamente, o que vem demonstrar ' 

que esse rascunho, nada mais era senão o ensaio de um âlibi 

que o acusado preparava, com a finalidade de explicar seus 

passos naqueles dias fatídicos." 

"Tal entendimento fica definitivamente positi 

vado, quando se verifica que o acusado também anotou o nome 

do Encarregado do Inquérito no referido rascunho, periciado 

às fls. 668, visto que o inquérito foi instaurado no dia 29 

de agosto, conforme se verifica na Portaria de f ls. 02.", 



Aro. 6 0.3 ,e0M/2273 

0"4",cdbf • 

"Outra circunstância que constitui forte in - 

dício contra o acusado é o fato de jã ter sido ele processa-

do como autor do atentado •ã -bomba-contra -a-Exposição • Soviéti - - • 

ca, no Campo de São Cristóvão, em 19 de maio de 1962." (fls. 

657) 

"Tais indícios constituem para o Ministério ' 

Público Militar a presunção da delinquência exigida pela le-

tra "f", in fine, do artigo 77, do Código de Processo Penal 

Militar." 

Os fundamentos utilizados pelo Ministério Pú-

blico para denunciar o acusado resumem o que restou de toda 

a apuração procedida pela Polícia. 

Segundo o relatório do Encarregado do Inquéri 

to, a Polícia chegou a Ronald James Watters através de denún 

cia telefônica anônima. Procedida busca em sua residência , 

foram encontrados um diário e outras anotaçges. Este dié - 

rio está escrito em agenda-calendário de propaganda de uma 

firma comercial. Não havia qualquer anotação até o dia 14 

de junho de 1980, salvo os três primeiros dias do ano, onde 

foram registrados ligeiros afazeres domésticos. A partir do 
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dia 14 de junho, o acusado mantem regularmente anotações so-

bre viagens, atividades cotidianas como, por exemplo, horã - 

rios sobre partidas e chegadas a seu destino, a época em que 

iniciou o tratamento da úlcera, alem de lembretes do que fez 

durante o dia. Não há qualquer menção á bomba, nem comentá-

rios ou apreciações sobre qualquer assunto, muito menos refe 

rências a atividades políticas. A página correspondente ao 

dia 27 de agosto contém as anotações a que a denúncia se re-

fere. A pagina seguinte esta em branco. O diário progressi 

vamente vai-se empobrecendo de anotações até o final de se - 

tembro, quando então o acusado não mais apôs qualquer regis-

tro. 

De acordo com o inquérito, o fato do Sr. Ro-

nald James Watters jã ter respondido a processo por violên 

cia política com a explosão da bomba na Exposição Soviética, 

em 1962, levou a Polícia Federal a sentir-se estimulada em 

concentrar sobre ele as investign3es que vinham sendo pro - 

cedidas. Além disso, havia também a evidência de que o Sr. 

Ronald Watters participava de idéias políticas comungadas por 

ativistas da extrema direita. 
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Nos dias em que as investigações estavam ain- 

da em andamento, já havia unanimidade em toda a imprensa 	do 

pais em atribuir a alguma organização de extrema direita a au 

toria dos atentados terroristas. Antes disso, o reconhecimen 

to do Governo, onde não faltaram manifestações claras e inci-

sivas de altas autoridades governamentais, de que as manifes-

tações políticas violentas provinham de grupos descontentes , 

possivelmente alojados na periferia do Poder Central, propi - 

ciou às autoridades policiais disposição de esclarecer de uma 

vez por todas, juntamente com os atos terroristas do dia 	27 

de agosto, os diversos atentados ã bomba que vinham sucessiva 

mente se repetindo, culminando com o bárbaro homicídio 	de 

D. Lyda Monteiro da Silva e as gravíssimas lesses no Sr. José 

Ribamar Sampaio de Freitas. Assim, no inicio do Inquérito Po 

licial da Policia Federal foram anexadas diversas ocorrências 

policiais de atentados a bancas de jornais, que permaneciam I 

inertes nas Delegacias Policiais sem qualquer esclarecimento. 

Há de se registrar que o Inquérito Policial não chegou a qual-

quer conclusão com relação à autoria dos atentados às bancas 

de jornais. 

Desconhecemos se existem investigações para - 

lelas. 
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Consta assim a fls. 178 do Inquérito, o ofi- 

cio n9 155/303/80, de 3 de setembro de 1980, encaminhando 

Superintendência da Policia Federal relação dos seguintes a-

tentados contra bancas de jornais: 

LOCAIS: Rua Andrade Pinto, esquina da Rua Domingos Lances - Madureira- 

RO 182/80; 

Rua Gago Coutinho em frente ao n9 94, RO 186/80 e aditamento 

188/80; 

Rua Araújo Porto Alegre, esquina da Av. Graça Aranha - RO n9 

187/80 e Mitamento 189/80; 

Rua Visconde de Ek-waPs, esquina da Rua Tiradentes - Niter6i_ 

RO 192/80; 

Av. Copacabana esquina com Rua Miguel Lemos - RO 203/80; 

Rua Figueiredo Camargo esquina ccm Rua Rdberto Dantas - pa  _ 

dre Miguel - RO 205/80. 

Com relação aos atentados à bomba, o inqué-

rito desenvolveu-se no sentido de serem tomados depoimentos 

de todas as pessoas que de uma forma ou outra estivessem per  

to dos locais onde ocorreram as explos3es. Foram ouvidas , 

segundo o relatório do inquérito, dentre testemunhas e 

peitos, mais de 80 (oitenta) pessoas. Também, segundo 

sus- 

0,re 

ferido relatório, foram realizadas 14 apreensões e 26 perr-

cias das mais variadas. 
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Através das primeiras perícias, a Polícia pas 

SOU a ter como fato concreto que as bombas explodidas na Or-

dem e na Câmara eram da mesma origem da bomba que não expio - 

diu quando enviada à Sunab. Além disso, o manifesto endereça 

do ã Rádio Jornal do Brasil pela organização clandestina au - 

to-intitulada "Vanguarda de Caça aos Comunistas - V.C.C." 

foi datilografado pela mesma máquina que datilografara os en-

dereços das bombas. Com  esta evidência, a Polícia Federal em 

preendeu, segundo diz o Inquérito, investigação espalhando pe 

la cidade diversos agentes federais, munidos da fotografia de 

Ronald James Watters, que visitaram dezenas de casas comerciais 

que negociam com máquinas de escrever. Segundo o Inquérito , 

a equipe destacada para a área de Botafogo, ao visitar a fir-

ma "Cortesia" - Conservação de Máquinas Ltda., localizada 

Praia de Botafogo n9 484 loja 04, telefone 266-0797, foi in - 

formada pelo gerente, João Ferreira Lima, que reconhecia na 

foto do Sr. Ronald James Watters o homem que no dia 26 de ju-

nho de 1980 adquirira uma máquina de escrever portátil, manual, 

damarcaRemington, pagando-a com o checj 	de n9 000181507 

Banco n9 420, emissão de 27 de junho d 1980, no valor 	de 

Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros) cont 	o Banco Nacional do 

Norte S/A - BANORTE, e em nome de João Carlos Mor Portanova . 
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O cheque fora devolvido pelo Banco, constando no verso a ins-

crição "cheque roubado". Posteriormente, segundo o Inqueri - 

to, o Sr. João Ferreira Lima reconheceu pessoalmente o Sr. Ro 

nald James Watters como sendo a pessoa que lhe comprara a má-

quina Remington mediante a fraude de pagamento com cheque fur 

tado e falsificado. 

Esta máquina Remington não foi encontrada, an 

forme relata a prOpria denúncia acima transcrita. Não foi pos 

sivel então que se a periciasse para saber se a máquina de es 

crever Remington adquirida, segundo o inquérito, pelo Sr. Ro-

nald James Watters, teria sido a máquina de escrever Reming 

ton que a perícia concluíra como sendo a do tipo que datilo 

grafou os envelopes das bombas e o manifesto enviado a Rádio 

Jornal do Brasil. 

No inquérito constam diversos laudos tecni 

cos. O Ministério do Exército, através do Centro TecnolOgi 

co do Exército, procedendo a exame da massa explosiva apontou 

ser ela constituída de duas substâncias distintas, uma de as-

pecto gelatinoso de cor amarela e outra de aspecto plástico 

de cor preta externamente e azulada internamente. 
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Segundo o laudo, após as análises onde foram 

utilizados métodos de torina preconizados no TM9-1300 e por 

meio de instrumentos (no IME), utilizando espectrometria de 

ressonância magnética nuclear e infravermelho, os resultados 

foram os seguintes: 

1 - Substância gelatinosa: Trata-se de massa explosi-

va conhecida comercialmente por gelatina explosiva, 

constituída de Nitroglicerina e Nitrooelulose, cam 

composição variável, contendo um mínimo de 90% a 

92% de Nitroglicerina. 

2 - Substância plástica: Trata-se de massa explosiva ' 

conhecida comercialmente cano explosivo plástico , 

de composição variável. O elemento ativo (expio - 

sino) encontrado na amostra analisada e a Nitropen 

ta. Na sua formulação, alem do elemento ativo (75% 

a 85%) entram elastameros, plastificantes, solven-

tes e corantes, estes can a finalidade de diferir 

visualmente os diversos tipos de explosivos piás - 

ticos. 
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A perspectiva de se chegar aos autores dos a-

tentados através da identificação das fontes dos explosivos 

não se confirmou no Inquérito Policial. o laudo do Centro 

TecnolOgico do Exército, respondendo a quesito sobre possi 

veis fabricantes industriais de cada um dos componentes que 

figuram como matéria-prima da massa, concluiu que "a gelati 

na explosiva e o explosivo plástico são produzidos industrial 

mente no exterior e no pais. Sao comercializados, no pais 

para usos civis. Tem emprego em pedreiras, mineração, des 

montes, soldagem por explosão e deformação por explosão. Os 

constituintes de explosivo plástico são encontrados em pro - 

dutos de uso comercial civil. É possível o preparo artesa - 

nal do explosivo em causa, a partir de seus constituintes, 

sem o uso de instrumental sofisticado e sem a exigência de 

alta especialização do operador." 

Ademais, segundo o laudo do Centro Tecnológi-

co do Exército, "as quantidades de explosivo empregadas em 

cada artefato, da ordem da centena de gramas, bem como a apa 

rência inócua desses explosivos, que se assemelham a folhas 

plásticas de uso geral, tornam altamente viável que os mate-

riais em causa tenham entrado no pais como bagagem acompanha 

da, ou expedidos pelo Colis Posteaux, sem despertar suspei - 

tas, seja na vistoria da Alfândega, seja nos serviços daIXT." 



wonty;-c4,.,a/ 

.19. 

A merecer destacado registro neste relatório 

está a conclusão deste laudo sobre o nível do poder explosi-

vo da massa explosiva ou de seus componentes, comparados ao 

de outros explosivos comerciais. A periculosidade desse gru 

po terrorista pode ser avaliada pelo alto poder explosivo do 

artefato, de acordo com o laudo referido, "Superior ao 	do 

Trotil (TNT). O poder de destruição da Nitropeuta pode ser 

idealizado pela comprovação pratica em acidentes já ocorri - 

dos onde 0,5g deste explosivo confinado produz arrancamento 

de pedaços de dedos do operador que a esteja manipulando." O 

Laudo de Exame em artefato explosivo e resíduos de explosão 

do Instituto Nacional de Criminalística estimou o peso do ar 

tefato explosivo em 208,0g (duzentos e oito gramas) sendo 

que deste 122,0g (cento e vinte e duas gramas) pertencem 	a 

carga explosiva. 

Com a comprovação pericial do alto poder des-

truidor das bombas pode-se compreender a conclusão do Auto 

de Exame cadaverico, que após descrever as múltiplas lesses 

revela cano causa da morte "contusão tocaco-abdominal 	com 

fraturas costais múltiplas e rotura dos pulmões, diafragma ' 

esquerdo e baço e consequente hemopneumotOrax." De igualfor 

loas a violência do artefato levou a outra vítima, o Sr. Josê 

Ribamar Sampaio de Freitas, à incapacidade permanente 'para 
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de 1/3  superior, face látero-interna do braço di 

de segundo informações medicas, foi decorrente 
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o trabalho e deformidade permanente. O Auto de Exame de cor 

po de delito (lesão corporal) registrou as seguintes lesões 

traumáticas visíveis à inspeção: "múltiplas escoriações 	de 

diferentes formas e tamanhos na face, pescoço, face anterior 

do tOrax e abdomem, perna direita; feridas de formas irregu-

lares, em número de três, suturadas no dorso do pé e 29 podo 

dáctilo esquerdo; equimoses nas regiões peitoral e mamárias 

esquerdas; equimose na região epigástrica; equimose na meta-

de esquerda da região frontal; equimose no dorso do pé esquer 

do; amputação do membro superior esquerdo ao nível de 1/3 mé 

dio do braço, apresentando-se coto recorberto por curativo ; 

equimose na face látero-interna da raiz da coxa esquerda; cu 

rativo oclusivo em ambos os olhos; curativos com atadura de 

crepom abrangendo toda a mão direita; curativo com esparadra 

dissecção venosa; curativo com atadura de crepom em todo 	o 

membro inferior esquerdo." Desta forma, o laudo constatou ' 

que o Sr. José Ribamar perdeu o membro superior esquerdo, a-

presentando debilidade e provável perda do sentido da visão, 

debilidade da função de apreensão do membro superior direi 

to, devido à amputação do 19 quirodáctilo e amputaç8es par 

ciais do 29 e 39 quirodáctilos. 
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O relatório do Encarregado do Inquérito não 

afirma peremptoriamente que os atentados partiram da orga 

nização clandestina que assinou o documento enviado à Rã 

dio Jornal do Brasil. Não obstante, tal fato está comprova 

do pois o manifesto foi postado nos Correios 

27 de agosto. Consta dos autos de inquérito 

o manifesto dirigido ao "Povo Brasileiro".  

no próprio dia 

o envelope 	e 

O exame deste 

documento demonstra constar nele todos os argumentos das ma 

nifestaçOes terroristas de conteúdo ideológico fascistas que 

têm aparecido no cenário latino-americano: "representam os 

verdadeiros ideais nacionalistas e democráticos"; "Estamos 

lutando contra os comunistas e maus governantes que enchem 

seus bolsos vendendo o Brasil a potências estrangeiras"; 

"muitas oportunidades foram dadas aos que durante anos ilu-

diram o povo e traíram os verdadeiros ideais da Revolução " 

e assim por diante. 

Existem provas suficientes de que os atenta-

dos partiram desta organização política clandestina. No en 

tanto, o inquérito preferiu adotar o método de investigação 

normalmente utilizado para casos comuns, enquanto a crimina 

lidade política, atraveE de manifestações políticas violen-

tas, exige uma repressão toda especializada, com a identi-

ficação de elementos suspeitos e previamente fichados e uti 
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utilizando informações provenientes de 'órgãos de segurança ' 

afeitos ao combate da delinquência política. O inquérito po 

licial afirma que dezenas de suspeitos foram investigados , 

contudo não se apresentou qualquer pessoa como sendo integran 

te desta organização. 

Outro fato de relevância a ser registrado no 

presente relatório diz respeito à mecânica do atentado. 	O 

Inquérito preferiu admitir que a bomba que explodiu na Or - 

dem teria vindo pelos Correios. Contudo, esta conclusão não 

pacífica. Dois funcionários desta Casa, como se sabe, mo-

mentos antes da explosão depararam-se cum um homem, no corre 

dor dos elevadores, que portava um embrulho parecido com o 

envelope da bomba da Sunab. Os dois funcionários, ao depo-

rem na Polícia Federal, concordaram com a descrição física ' 

desta pessoa. Posteriormente sendo convidados pela Policia 

Federal para a composição do retrato falado, quando então es 

teve presente este Conselheiro, apesar dos esforços do dese-

nhista e do delegado, não conseguiram fornecer elementos sia 

nificativos que permitissem a concretização do retrato fala-

do. Em outro dia, foi exibido um álbum de fotografias, con-

tudo também desta vez não se conseguiu qualquer resultado. 
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Concluindo, podemos dizer que estas peças aci 

ma descritas são as mais importantes do inquérito. Para a-

preciação de todas as outras investigaçOes, juntamos o rela 

tOrio do Encarregado do Inquérito. 

Rio de Janeiro, 13 de março de 1981. 



ATENTADO 	A O'A B  

. Lyda Monteiro da Silva 

. Reabertura/Inquérito 
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Oficio n° 474 /95-Pres. 	 Brasília, 26 de abril de 1995. 

Ilustre Presidente. 

Tenho a honra de acusar o recebimento do 
Oficio n° CDHAJ/196/95 (Ref. Proc. CDHAJ/114.384/94). Confirmo, atendendo à 
solicitação de V.Exa, a designação do advogado PAULO HENRIQUE TELLES 
FAGUNDES, em substituição ao advogado CARLOS AUGUSTO COIMBRA DE 
MELLO, para acompanhar o inquérito instaurado na Polícia Federal e examinar o 
processo na Auditoria Militar que apura o assassinato de D. LYDA MONTEIRO 
DA SILVA. 

Informando que o inquérito policial original 
tomou o n° 34/80/DOPS/SR/RJ, encaminho có •'a-4e peças relevante: quivadas 
no Conselho Federal. 

consideração. 

Exm° Sr. 
Dr. CELSO AUGUSTO FONTENELLE 
DD. Presidente da OAB/RJ 
Rio de Janeiro - RJ 
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Of. CDHAJ/196/95 	Rio de Janeiro, 12 de abril de 1995. 

Ref. Proc. CDHAJ/114.384/94 

Senhor Presidente, 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Es-

tado do Rio de Janeiro, através de sua Comissão de Direitos Hu 

manos e Assistência Judiciária dirige-se a V. Exa. solicitando 

que confirme a designação do advogado Paulo Henrique Telles Fa 

gundes, em substituição ao advogado Carlos Augusto Coimbra 

Mello para acompanhar o inquérito instaurado na Policia Fede - 

ral e examinar o processo na Auditoria Militar que apura o as-

sassinato de Lyda Monteiro da Silva (cópias reprográficas em a 

nexo). 

Solicitamos ainda, os dados completos sobre o 

inauérito e processo original do assassinato da referida Senho 

ra. 

Queira receber expressões 	.preço e conside 

ração. 

CE O AUGUSTO FONTENELLE 1i 
Presidente 

Exm9 Sr. 

Dr. ERNANDO UCHU LIMA 

DD. Presidente do Conselho Federal da OAB. 
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EXMO. SR. 

DR. SERGIO ZVEITER 

DD. PRESIDENTE D4 04B/RJ 

RIO DE J4NEIRO - RJ 

SOLICITO NOBRE PRESIDENTE 4PURAÇA0 SIGILOS& NOVOS ELEMENTOS 

NOTICIADOS ATENTADO CONSELHO FEDERAL DA 04B, QUE VITIMOU D. LYDA 

MONTEIRO 04 SILVO. 4GU4R00 POSTERIOR REMESSO 4 ESSE CONSELHO. 

JOSE ROBERTO B4TOCHIO 

PRESIDENTE 

BEM REC. PORRRTEK4 CRISRTEK4 MEU 

tEKA MEU MOR EH EmILI4 OUEIR4 ENTREGAR COM R M4XIM4 URGENCIR POSSIVE 

L 
P4R4 O DR. SERGIO OKR 
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OAB pede reabertura 
do caso da secretária 

A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) entrou ontem com re-
presentação junto ao Ministério Pú-
blico Federal pedindo a reabertura 
do processo sobre a morte da secre-
tária da entidade, Lida Monteiro 
da Silva. Ela morreu no dia 27 de 
agosto de 1980, vítima de uma car-
ta-bomba entregue na sede da OAB, 
no Rio. A entii4adç_nomeou ontem 
uma comissão composta por dois 
advogados cariocas — Evaristo—  de  
Mcifaçs filho_e—George:TaYarcs.—
e um paulista,_Márcio,Bastol, para 
acompanhar o caso. Eles eStão aguar-
dando o parecer do procurador-ge- 

SNI na época, teria participação 
no caso. O processo que investigou 
o assassinato da secretária foi con-
duzido pela Justiça Militar e arqui-
vado no mesmo ano por falta de 
provas. 

ral da República, Aristides Junquei-
ra, para dar início aos trabalhos. 

O pedido de desarquivamento 
foi possível devido ao surgimento 
de uma nova prova. O ex-agente 
do Serviço Nacional de Informação 
(SNI) do governo norte-americano, 
Ronald James Watters, um dos sus-
peitos do atentado, afirmou ao pro-
grama Fantástico, da Rede Globo, 
em abril, que é inocente, mas co-
nhece o nome do responsável pelo 
atentado. No mesmo depoimento, 
Watters insinuou que o general Gol-
bery do Couto e Silva, chefe do 

"Pretendemos acompanhar o in-
quérito e cooperar com a Polícia 
para esclarecer o mais rápido possí-
vel esses fatos", disse Evaristo de 
Moraes Filho. "Foi, na verdade, 
um atentado contra a classe dos ad-
vogados, já que a carta-bomba era 
dirigida para o presidente da OAB", 
;mbrou Evaristo. 
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OAB pede reabertura cio caso 
da bomba que matou dona Lida 

A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) entrou ontem com 
representação junto ao Ministério 
Público Federal pedindo a reaber-
tura do processo sobre a morte da 
secretária da entidade' Lida 
Monteiro da Silva. Ela morreu no 
dia 27 de agosto de 1980, vítima da 
explosão de uma carta-bomba en-
tregue na sede da OAB, no Rio. A 
entidade nomeou ontem uma co-
missão com-  poSTà-pb-r-doTs-a4V.iõía- 

. dos carioEa-sristo de Morais 
FiTli-o—e—Ge-rÃe  Ta v a ré s - e um 
paul: 	rcioBa_gos para ticom- 
panhar o caso, Eles estão aguar-
dando—o—p-áTtc-er do procurador-
geral da República, Aristides 
Junqueira, para dar início aos tra- 

-.1-1n1hrtc 

O pedido de desarquivamento 
foi possível devido ao surgimento 
de uma nova prova. O ex-agente do 
Serviço Nacional de Informações 
(SNI) Ronald James Watters, um 
dos suspeitos do atentado, afirmou 
ao programa "Fantástico", da Rede 
Globo, em abril, que é inocente, 
mas conhece o nome do responsá-
vel pelo atentado. No mesmo de-
poimento, Watters insinuou que o 
general Golbery do Couto e Silva, 
chefe do SNI na época, teria parti-
cipação no caso. 

O processo que investigou o as-
sassinato da secretária foi conduzi-
do pela Justiça Militar e arquivado 
no mesmo ano por falta de provas. 
"Pretendemos acompanhar o inqu-
érito e cooperar com a Polícia para  

esclarecer o mais rápido possível 
esses fatos", disse Evaristo de 
Morais Filho. "Foi, na verdade, um 
atentado contra a classe dos advo-
gados, já. que a carta-bomba era 
dirigida para o presidente da OAB", 
lembrou Evaristo. "É um direito da 
nação e dos advogados conhecer o 
nome do responsável", emendou. 

Para o advogado, o fato de a Lei 
da Anistia (1979) beneficiar auto-
res de crimes políticos ocorridos 
'durante a ditadura militar não eli-
. mina a importância da investiga-
ção. "O interesse é mais moral, não 
podemos continuar convivendo 
com esses cadáveres insepultos", 
afirmou. "Além do mais, só sabe-
remos se foi um crime político 
quando chegarmos ao culpado". 
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ela 
OAB quer reabrir 
caso de dona Lida 

Rio (AE) - A Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) ent 
trou ontem com representaçáo 
junto ao Ministério Público Fe-
deral pedindo a reabertura do 
processo sobre a morte da se-
çretária da entidade Lida Mon-
teiro 'da Silva. Ela morreu no 
dia 27 de agosto de 1980, víti-
ma de uma carta-bomba entre-
gue na sede da OAB, no Rio. A 
entidade nomeou ontem uma 
cCiiiiiiráo composta por dois ad-
vogados cariocas - Evarisio-de_ 

Morais Filho e George Tavares 
- Márcio Bastos 

para acompa- nharo—cããi5. 
O pedid-Cde de-sarquiva-

mento foi possível devido ao 
surgimento de-uma nova prova. 
O ex-agente do Serviço Nacio-
nal de informação (SNI) Ro-
nald James Watters, um dos sus-
peitos do atentado, afirmou ao 
programa "Fantástico", da Rede 
Globo, em abril, que é inocen-
te, mas conhece o nome do res-
ponsável pelo atentado. 

• 

fI 
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OAB pede reabertura / 
do caso da carta-bomba 

RIO — A Ordeni dos Advo-
gados do Brasil (OAB) entrou 
ontem com representação junto 
ao Ministério Público Federal 
pedindo a reabertura do proces-
so sobre a morte da secretária 
da entidade Lida Monteiro da 
Silva. Ela morreu no dia 27 de 
agosto de 1980, vítima de uma 
carta-bomba entregue na sede 
da OAB, no Rio. A entidade no-
meou ontem uma c-Oiiii-SSãO-C-õíri: 
po-sta-p-td; dóisidvõgadOS-carii5=--
cas -- Evaristo -Wellprais_rilhii. 
e GecTfte- TáVares — e um pau- 

WEic-:;' Bastos  para 
acompanhar—o cas-6-. Eles estão
aguardando o parecer do procu-
rador-geral da República, Aris-
tides Junqueira, para dar início 
aos trabalhos. O pedido de de- 

sarquivamento foi possível devi-
do ao surgimento de uma nova 
prova. O ex-agente do Serviço 
Nacional de Informação (SNI) 
do Governo norte-americano 
Ronald James Watters, um dos 
suspeitos do atentado, afirmou 
ao programa "Fantástico", da 
Rede Globo, em abril, que é ino-
cente, mas conhece o nome do 
responsável pelo atentado. No 
mesmo depoimento, Watters in-
sinuou que o general Golbery do 
Couto e Silva, chefe do SNI na( 
época, teria participação no ca-
so. O processo que investigou o 
assassinato da secretária foi 
conduzido pela Justiça Militar 
arquivado no mesmo ano po 
falta de provas. 
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OAB quer reabrir caso 
da carta-bomba em 1980 

RIO (AE)._ A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) entrou ontem com represen-
tado junto ao Ministério Público Federal 
pedindo a reabertura do processo sobre a 
morte da secretária da entidade Lida 
Monteiro da Silva. Ela morreu no dia 27 
de agosto de 1980, vítima de uma carta-
bomba entregue na sede da OAB, no Rio. 
A entidade nomeou ontem uma comissâo 
composta por a is id-vOgadOs cariocas 
EVarisfá—elekoraii Filho e George_Tava-_ 
res - e um paulista - Márcio Baslos,_para 
acompanhar o caso. Eles estio aguardan-
do o parecer do procurador-geral da Re-
pública, Arist ides Junqueira, para dar ini-
cio aos trabalhos. 

O pedido de desarquivamento foi possí-
vel devido ao surgimento de uma nova 
prova. O ex-agente do Serviço Nacional 
de Informado (SNI) do governo norte-
americano Ronald James Watters, um 
dos suspeitos do atentado, afirmou ao 
programa "Fantástico", da Rede Globo, 
em abril, que é inocente, mas conhece o 
nome do responsável pelo atentado. No  

mesmo depoimento, Watters insinuou 
que o general Golbery do Couto e Silva, 
chefe do SNI na época, teria participado 
no caso. O processo que investigou o as-
sassinato da secretária foi conduzido pela 
Justiça Militar e arquivado no mesmo ano 
por falta de provas. 

"Pretendemos acompanhar o inquérito 
e cooperar com a polícia para esclarecer o 
mais rápido possível esses fatos", disse 
Evaristo dc Morais Filho. "Foi, na verda-
de, um atentado contra a classe dos advo-
gados, já que a carta-bomba era dirigida 
para o presidente da OAB", lembrou 
Evaristo. "É um direito da nado e dos 
advogados conhecer o nome do responsá-
vel", emendou. Para o advogado, o fato 
de a Lei da Anistia (1979) beneficiar auto-
res de crimes políticos ocorridos durante a 

ditadura militar nlo elimina a importân-
cia da investigado. "O interesse é mais 
moral, alo podemos continuar conviven-
do com esses cadáveres insepultos", afir-
mou. "Além do mais, só saberemos se foi 
um crime político quando chegarmos ao 
culpado". 
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• 'AM OAB quer reabrir 
apuração de atentadd„ 

RIO A OAB pediu ontem ad'Oli-
nistério Público Federal a reaberititÁl 
do processo sobre a morte de Ulla 
Monteiro da Silva, secretária da ttl 
dade. Ela morreu no dia 27 de ájj 
to de 1980, vítima de atentati6)11 
bomba na sede da OAB, no Rki!`0 
desarquivamento foi requerido'tota 
base em afirmações do ex-agenee'do 
SNI Ronald James Watters.em entre-
vista ao programa Rzntdstico, •éla 
abril. Um dos suspeitos do critifé 
Watters disse que é inocente, malà•dd 
nhece o nome do responsável rPèQ 
atentado. Processo conduzido ptt 
Justiça Militar em 1980 foi arqutegi• 
do por falta de provas.  
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OAB quer reabrir 
o caso da bomba 

I 
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A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) entrou ontem com re-
presentação junto ao Ministério 
Público Federal pedindo a reaber-
tura do processo sobre a morte da 
secretária da entidade, Lida Mon-
teiro da Silva. Ela morreu no dia 27 
de agosto de 1980, vítima de uma 
carta-bomba entregue na sede da 
OAB, no Centro. A entidade no-
meop ontem uma comissão com-
posta por dois advogados cariocas 
— Evaristo -dé-1C46ír is Filho e 
George Tavarei — aguardando o 
parecer do procurador-geral da 
República, Aristides Junqueira, 
para dar início aos trabalhos. 

O pedido de desarquivamento 
;foi possível devido ao surgimento 
de uma nova prova. O ex-agente do 
Serviço Nacional de Informação 
(SNI) do governo norte-americano 
Ronald James Watters, um dos 
suspeitos do atentado, afirmou ao 
programa "Fantástico", da Rede 
Globo, em abril, que é inocente, 
mas conhece o nome do responsá-
vel pelo atentado. No mesmo de-
poimento, Watters insinuou que o  

general Golbery do Couto e Silva, 
chefe do SNI na época, teria parti-
cipação no caso. O processo que in-
vestigou o assassinato da secretária 
foi conduzido pela Justiça Militar e 
arquivado no mesmo ano, por fal-
ta de provas. 

"Pretendemos acompanhar o 
inquérito e cooperar com a policia 
para esclarecer o mais rápido pos-
sível esses fatos", disse Evaristo de 
Morais Filho. "Foi, na verdade, 
um atentado contra a classe dos ad-
vogados, já que a carta-bomba era 
dirigida para o presidente da 
OAB", lembrou Evaristo. "É um 
direito da Nação e dos advogados 
conhecer o nome do responsável", 
emendou. Para o advogado, o fato 
de a lei da Anistia (1979) beneficiar 
autores de crimes políticos ocoi ri-
dos durante a ditadura militar não 
elimina a importãncia da investiga-
ção. "O interesse é mais moral, 
não podemos continuar conviven-
do com esses cadáveres insepul-
tos", afirmou. "Além do mais, só 
saberemos se foi um crime político 
quando chegarmos ao culpado". 



Of. CnHAJ/3,0/94 	 Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1994. 

Ref. Proc. CDUAJ/114.384/94 

Senhor Presidente, 

11 Orricm 4rs rtevogaaos e.o Brasil, SecSo do Estado 

do fio éle Janeiro, n''=i-;s dn sua Comissão de riritos Humanos 

Assistenria JudiciF!rin dirlçfn-sn n V. Ema. solicitando nue confir 

me 3 doniunar:5n dnn ndvonn(lor; Parir) Cosmn Crunos 	Anbquerpnen, 

Luiz reli.pne Montniro Díns e Carlota Aunusto Coimbra de Mello para 

acompanhar o inguritn instnnrado na Policia Federal e examinar c 

processo na luditoria !M.litar cme anuro o assassinato de Lyda Mon 

tetro 	Silva. 

Queira V. Ema. recel,er exnrecsabs de apreço 	eu 

consideraç3o. 

Exri Sr. 

Br. JOSÉ ROBERTO BATOCIIIO 
DD. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra- 

sil. 
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Protocolo no 2546/94 

Ofício no 1493/94-Pres. 	Brasília, 21 de setembro de 1994. 

Senhor Presidente. 

Tenho a honra de me dirigir a V. Exa., 

reportando-me ao seu Of. CDHAJ/330/94, datado de 29 de agosto 
do corrente, onde V. Exa. solicita seja confirmada a 
designação de advogados para acompanhar o inquérito que apura 
o assassinato de D. Lyda Monteiro da Silva. 

Na oportunidade, comunico a V. Exa. que 

confirmo a indicação dos advogados Élcio Cosme Campos de 
Albuquerque, Luiz Felippe Monteiro Dias e Carlos Augusto 

Coimbra de Mello, sem prejuízo da Comissão já designada, 

devendo, os mesmos, manter contato com a Comissão, cujos 
membros constam na Portaria anexa, bem como remeter relatório 
a este Conselho Federal. 

Ao ensejo, apresento protestos de 
consideração e apreço. 

c--  JOSÉ- R ERTO BA 	IO 
Pr sidente 

Exmo. Sr. 

Dr. SÉRGIO ZVEITER 
DD. Presidente da OAB/RJ 
Rio de Janeiro - RJ. 



OSÉ OBERTO BATOCH 

Presidente 

Aw 603,12,13 /1g3 

ria‘t 	 Mam/ 

PORTARIA NO 015/94 

O Presidente do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, no uso 

de suas atribuições estatutárias e 
regimentais. 

RESOLVE 

Designar os advogados MÁRCIO THOMAZ BASTOS, EVARISTO 

DE MORAES FILHO e GEORGE FRANCISCO TAVARES para o 

acompanhamento e a adoção das providências necessárias, com 
relação à reabertura do inquérito policial relativo ao 

assassinato da D. LYDA MONTEIRO DA SILVA. 

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se 

Brasília, 17 de maio de 1994. 

• 
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RELAÇÃO DOS MEMBROS DA PORTARIA NR. 015/94 

DR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
Endereço: Av. Liberdade, 65 - 14o andar - conj. 1432 

CEP: 01598-970 - SÃO PAULO - SP 
Telefone: (011) 35 7031/35 7032 
Fax: (011) 35 7907 

M. EVARISTO DE MORAES FILHO 
:ndereço: Rua MéxiCo, 90 - sala 402 - Centro 

CEP: 20031-143 - RIO DE JANEIRO - RJ 
Telefone: (021) 240 5578/552 7405 

R. GEORGE FRANCISCO TAVARES 
ndereço: Rua México, 41 - sala 1206 - Ce.,tro 

CEP: 20031-144 - RIO DE JANEIRO - RJ 
Telefone: (021) 240 0477/240 0577 
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Of. CDHAJ/110/95 	Rio de Janeiro, 28 de março de 1995. 

Ref. Proc. CDHAJ/114.384/9 4 

Prezado Coaaga, 

Comunico que V. Sa. e os advo§Ldos Élcio Cosmo 

Campos de Albuquerque e Luiz Pelippe Monteiro Dias, foram in 

dicados para constituir a Comisgão que verificará o inquiri-

to e processo de assassinato de Lyda Monteiro da Silva. 

Receba expressões de aprçço e considdração. 

ANTONIG CARLOS BERENHAURER 
Conselheiro Secretário 

11m9 Sr. 

Dr. PAULO HENRIQUE TELLES FAGUNDES. 
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Of. CDHAJ/196/95 	Rio de Janeiro, 12 de abril de 1995. 

Ref., Proc. COHAJ/114.384/94 

Senhor Presidente, 

A nrdm dos Advogados do Brasil, Seção do Es-

tado do Rio de Janeiro, através de sua Comissão de Direitos Hu 

manos e Assistência Judiciãrla dirige-se a V. Exa. solicitando 

que confirme a dcsIlnaão do advogado Paulo Benrique Telles Fa 

gundes„em substituinS0 ao advogado Carlos Augusto Coimbra de 

Mello para apampanhar (.) ingii5rito instaurnM na Polícia Fede - 

ral e examinar o proceso na Auditoria Militar que apura o as-

sassinato de Lyda Monteiro da silva.(c15pias reprotráficas em a 

nexo). 

2o licitamos ainda, os datis:; completos sobre (; 

inquértto e processe original cio assassinato cia referida 

ra. 

Queira receber expressões de apreço e conside 

ração. 
• 

CELSO AUGUSTO 	TENELLE 
Presiden 

Exm9 Sr. 

Dr. ERNANDO UCHÔA LIMA 

DD. Presidente do Conselho Federal da OAB. 
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Of. CDHAJ/330/94 	 Rio de Janeiro, 29 de agosto de 

k,  te°  

\t; 

Ref. Proc. CDHAJ/114.384/94 

C-1 

Senhor Presidente, 

hICI1 DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
CONSELHO FEDERAL 

0 2 SET 1994 
5-2( 

RoapOciêával 

A Ordem dos Advogados sil, Seção do Estado 

do Rio de Janeiro, através de sua Comiss d Direito umanos e 

Assistência Judiciária dirige-se a V. 
0110  

me a designação dos advogados Élcio 

Luiz Felippe Monteiro Dias e Carlos 

acompanhar o inquérito instaurado na 

processo na Auditoria Militar que apura 

teiro da Silva. 

lbuquerque, 

bra de Mello para 

iria Federal e examinar o 

osme Campos d 

Queira V. Exa. receber expressões de apreço 	e 

consideração. 

SERGIO ZVEITER 
Presidente 

Exm9 Sr. 

Dr. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

DD. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

sil. 

1 

licitando e confir 

Augusto C 



JOSÉ R ERTO BA 
Pr sidente 

Exmo. Sr. 
Dr. SÉRGIO ZVEITER 
DD. Presidente da OAB/RJ 
Rio de Janeiro - RJ. 

r\ 
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Protocolo no 2546/94 

Ofício no 1493/94-Pres. 	Brasília, 21 de setembro de 1994. 

Senhor Presidente. • 
Tenho a honra de me dirigir a V. Exa., 

reportando-me ao seu Of. CDHAJ/330/94, datado de 29 de agosto 
do corrente, onde V. Exa. solicita seja confirmada a 
designação de advogados para acompanhar o inquérito que apura 
o assassinato de D. Lyda Monteiro da Silva. 

Na oportunidade, comunico a V. Exa. que 
confirmo a indicação dos advogados Élcio Cosme Campos de 
Albuquerque, Luiz Felippe Monteiro Dias e Carlos Augusto 
Coimbra de Mello, sem prejuízo da Comissão já designada, 
devendo, os mesmos, manter contato com a Comissão, cujos 
membros constam na Portaria anexa, bem como remeter relatório 
a este Conselho Federal. 

Ao ensejo, apresento protestos de 
consideração e apreço. 

• 



Atenciosam 
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FENA Federação Nacional das 
Secretárias e Secretários 

curn 	WP•.: 	?,211. 

São Paulo, 23 de junho de 1994. 

ke 
\ 

Senhor Presidente: 
	

\-\\` 

Tomamos conhecimento através do Bornal do Conselho Federal da OAB 
(no. 36) da matéria -Reabertura ao--Qo. D. Lyda" e queremos no 
congratular com essa entidade pela demons ação de cidadania qu 
inconformada com a inpunidade do crime, so ditou à Procurador 
Geral da República 	a reabertura / do 
34/80/DOPS/SR/RJ. 

Cientes de que as entidades representa tes 
para que os responsáveis sejam identific dos e unidos, é que nos 
manifestamos neste momento em que o xasil passa por esse 
processo depurativo, onde pessoas que são exemplo de dedicação e 
responsabilidade em suas profissões como D. Lyda, chegam a dar 
vidas pela Pátria, por que fazem de seu trabalho uma trincheira, 

• e quem vai para as trincheiras às vezes morre, mesmo. - 

Desafios são encontrados em todas as profissões e, concordamos 
com o M.M. Juiz Dr. Luiz Tavares Correa Meyer, que devemos 
revogar a "Lei de Gerson" e fazer vigorar a "Lei de Senna: 
dignidade, seriedade e honestidade". Só assim estaremos 
contribuindo para recuperar o tempo perdido. 

Certos de nossa responsabilidade pelo crescimento da profissional 
secretária e o desenvolvimento do País, colocamo-nos à 
disposição. 

Inquérito 

devem somar forças 

Leicja--Maria o-rden i Borba Leite de Moraes 
Práidente • 
Exmo. Sr. 
Dr. José Roberto Batochio 
D.D. Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil 

c.c Procurador Geral da República 
Secretário da Polícia Federal 

lua 1-leitor Penteado, 1080 - Strnare - 05438-100 - Sã) Paulo--SP - Tel.: 011-873-2811 Fax: 65-5809 
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Protocolo no 1844/94 

Ofício no 921/94-Pres. 	Brasília, 12 de julho de 1994. 

Senhora Presidente. 

Tenho a honra de acusar o recebimento de 
sua missiva, datada de 23 de junho do corrente ano, na qual 
V. Sa. apresenta congratulações a este Conselho Federal pela 
posição adotada com relação à reabertura do caso de D. Lyda 
Monteiro da Silva. 

Agradecendo a deferênc/la da comunicação, 
aproveito o ensejo para apresentar/ rates/tos de consideração 
e apreço. 

EkNÁI5 -dcliu LIMA L_ 
- 

Presidente em exercício 

Ilma. Sra. 
LEIDA MARIA MORDENTI BORBA LEITE DE MORAES 
MD. Presidente da 
Federação Nacional das Secretárias e Secretários 
Rua Heitor Penteado, 1080 - Sumaré 
05438-100 - São Paulo - SP. 

/arr. 

• 



JOSÉ BERTO BAT 

P esidente 
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Ofício no 576/94-Pres. 	Brasília, 18 de maio de 1994. 

Senhor Presidente. 

Tenho a honra de me dirigir a V. Exa. para 

encaminhar cópias dos Ofícios enviados por este Conselho 

Federal à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, 

relativos ao atentado que culminou na morte de D. Lyda 

Monteiro da Silva. 

Ao ensejo, apresento protestos de 

consideração e apreço. 

• 

• 

Exmo. Sr. 

Dr. SÉRGIO ZVEITER 

DD. Presidente da OAB/RJ 

Rio de Janeiro - RJ. 

/arr. 
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resident 
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Ofício no 575/94-Pres. 	Brasília, 18 de maio de 1994. 

Prezado Senhor. 

• 	Tenho a honra de me dirigir a V. Sa. para 

encaminhar cópia da Portaria no 015/94, deste Conselho 

Federal, bem como dos Ofícios enviados ao Secretário da 

Polícia Federal e à S. Exa., o Procurador-Geral da República, 

relativos ao atentado que culminou na morte de D. Lyda 

Monteiro da Silva. 

Ao ensejo, apresento protestos de estima 

e consideração. 

• 

Ilmo. Sr. 

Dr. GEORGE FRANCISCO TAVARES 

Rua México, 41, sala 1206 - Centro 

20031-144 - Rio de Janeiro - RJ. 

/arr. 
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Ofício no 574/94-Pres. Brasília, 18 de maio de 1994. 

Prezado Senhor. 

Tenho a honra de me dirigir a V. Sa. para 

encaminhar cópia da Portaria no 015/94, deste Conselho 

Federal, bem como dos Ofícios enviados ao Secretário da 

Polícia Federal e à S. Exa., o Procurador-Geral da República, 

relativos ao atentado que culminou na morte de D. Lyda 

Monteiro da Silva. 

Ao ensejo, apresento protestos de estima 

e consideração. 

I1mo. Sr. 

Dr. EVARISTO DE MOARES FILHO 

Rua México, 90 - Centro 

20031-143 - Rio de Janeiro - RJ. 

/arr. 

• 
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resident 
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Ofício no 573/94-Pres. Brasília, 18 de maio de 1994. 

Senhor Membro Nato. 

Tenho a honra de me dirigir a V. Exa. para 

encaminhar cópia da Portaria no 015/94, deste Conselho 

Federal, bem como dos Ofícios enviados ao Secretário da 

Polícia Federal e à S. Exa., o Procurador-Geral da República, 

relativos ao atentado que culminou na morte de D. Lyda 

Monteiro da Silva. 

Ao ensejo, apresento protestos de estima 

e consideração. 

Exmo. Sr. 

Dr. MÁRCIO THOMAZ BASTOS 

Av. Liberdade, 65, 14o andar, conj. 1432 

01598-970 - São Paulo - SP. 

/arr. 
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PORTARIA NO 015/94 

O Presidente do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, no uso 
de suas atribuições estatutárias e 
regimentais. 

RESOLVE 

Designar os advogados MÁRCIO THOMAZ BASTOS, EVARISTO 
DE MORAES FILHO e GEORGE FRANCISCO TAVARES para o 
acompanhamento e a adoção das providências necessárias, com 
relação à reabertura do inquérito policial relativo ao 
assassinato da D. LYDA MONTEIRO DA SILVA. 

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se 
Brasília, 17 de maio de 1994. 



ATO. 6  °I 3  'P'J 59.2I 3 

.;) 

gnde& ,_.y4e2a/ 
_ 

RELAÇÃO DOS MEMBROS DA PORTARIA NR. 015/94 

- DR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
Endereço: Av. Liberdade, 65 - 14o andar - conj. 1432 

CEP: 01598-970 - SÃO PAULO - SP 
Telefone: (011) 35 7031/35 7032 
Fax: (011) 35 7907 

- DR. EVARISTO DE MORAES FILHO 
Endereço: Rua México, 90 - sala 402 - Centro 

CEP: 20031-143 - RIO DE JANEIRO - RJ 
Telefone: (021) 240 5578/552 7405 

- DR. GEORGE FRANCISCO TAVARES 
Endereço: Rua México, 41 - sala 1206 - Centro 

CEP: 20031-144 - RIO DE JANEIRO - RJ 
Telefone: (021) 240 0477/240 0577 
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Ofício no 550/94-Pres. Brasília,  16 de mai• de 1994. 

Senhor Procurador-Geral. 

Ainda ecoa na memória nacional o nefan 
assassinato, cometido a 27.08.80, de nossa dedicada servidora 
D. Lyda Monteiro da Silva, ao abrir carta endereçada ao então 
Presidente Nacional da entidade, Dr. Eduardo Seabra Fagundes. 
O momento em que perpetrado o insano crime, aliado à 
circunstância de suas ramificações nos porões do Poder 
Executivo à época, tudo isso contribuiu para que, com 
frustração e amargura, nós, e a Nação, até hoje tenhamos 
convivido com a impossibilidade de saber os nomes dos 
responsáveis e de promover as, cabíveis medidas 
investigatórias e punitivas. 

Ocorre que há dias, isto é, no domingo 
08.05.94, o programa "Fantástico", da TV Globo, publicou 
longa e detalhada entrevista com o Sr. Ronald James Watters, 
tido extra-oficialmente como o articulador do atentado e 

'desde então foragido. O apontado mentor, afora negar qualquer 
participação no evento homicida, indicou conhecer 
suficientemente fatos até aqui ocultados e que, em tese, se 
revelam aptos a suscitar o desarquivamento do Inquérito no 
34/80/DOPS/SR/RJ, instaurado sobre a morte de nossa 
servidora. 

Ao nosso ver, das duas, uma: ou bem o 
assassinato não teve motivações políticas - e, nesse caso, 

Ilk 

	

	não teria ainda ocorrido a prescrição da pretensão punitiva; 
ou bem a aludida motivação ocorreu. - o que contudo não 
atrairia a incidência da Lei de Anistia, eis que, até hoje, 
se desconhece o nome (ou nomes) do assassino(s) 

Exmo. Sr. 
Dr. ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA 
DD. Procurador-Geral da República 
BRASÍLIA - DF  
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Por todo o exposto, e na certeza de estar, 
com este ofício, prestando contas à opinião públic 
irresignada com a impunidade, bem assim, afinal, confiante d 
enorme importância que a matéria receberia, com o prestígi 
da presença do Ministério Público, é que vimos solicitar a V. 
Exa. que promova o desarquivamento e a reabertura do 
Inquérito no 34/80/DOPS/SR/RJ. Dessa forma poderá, 
definitivamente, a cidadania ser desagravada, a História 
iluminada e capacitados estarão os familiares de D. Lyda, a 
buscar a devida recuperação, moral e material, a que fazem 
jus. 

Na oportunidade, reafirmo minha expressão 
de apreço e elevada consideração. 

• 

• 
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O programa de televis& '"Fantástico 

TV Globo, em 08.05.94, divulgou entrevista 

Senhor Secretário. 

levado ao ar pela 

• 

JOSÉ OBERTO BATO 
residente 

com o Sr. Ronald James Watters, extra-oficialmente tido como 
articulador do assassinato dd 
da Silva, morta em 27.08.80, 
nosso então Presidente, Dr. 
aludido entrevistado, que se  

nossa servidora Lyda Monteiro 
ao abrir carta endereçada ao 
Eduardo Seabra Fagundes 
ocultava desde a prát.  

referido homicídio, não s6 negou a autoria aponta 
ademais, indicou conhecer fatos até aqui irrevelados, 
de levar à definitiva elucidação da matéria. 

À vista, então, da plausibilidade de 
estarmos, agora, em face de fatos novos é que, com base na 
nossa legislação processual penal; solicitamos que a Polícia 
Federal, no uso pleno de sua competáncia, requeira ao Juízo 
competente, onde arquivado se encontra o pertinente Inquérito 
no 34/80/DOPS/SR/RJ, a remessa do processo, com vistas à 
reabertura das investigações, reclamo antigo e sofrido da 
Entidade ora oficiante e da Cidadania. 

Na oportunidade, reafirmo minha expressão 
de apreço e elevada consideração. 

Exmo. Sr. 
Coronel WILSON BRANDI ROMÃO 
DD. Secretário da Polícia Federal 
BRASÍLIA - DF  
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JUNTADA 

Nesta data fao juntada a este processo 
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Em 14 de fevereiro de 1995 OFÍCIO PR/RJ/GAB/AB/ 2 /95 

o 

Assunto: seu ofício n2  550/94-Pres., de 16.05.1994 

Senhor Presidente: 

Aro, 6 03)(226/013 

• 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO D 

Ao: Exm2  Sr. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil 

Do: Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro 

Em atenção ao assunto versado nVofíCio 
destaque encaminho cópia de manifestação dirigia a um dos 
juízos federais dotado de competência em matéria criminal da 
Seção Judiciária deste Estado. 

encios 

ANDRÉ TERRIGNO 
Procurador da 

ITAS 
blica 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

EXM2  SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 	VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
RIO DE JANEIRO, especializada em matéria criminal e 
competente por distribuição 

MPF Nº 3167/94 

O órgão do Ministério Público Federal que 
esta subscreve vem, nos autos das peças de informação em 
anexo, dizer e requerer o que segue: 

I - DOS FATOS 

1. O Exm2  Sr. Presidente do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, através do ofício n 2  550/94-
Pres., datado de 16.05.1994, invocando entrevista efetivada 
com a pessoa de Ronald James Watters e difundida no programa 
televisivo "Fantástico" em 08.05.94, requereu ao ExmQ Sr. 
Procurador-Geral da República o desarquivamento do inquérito 
policial nQ 34/80/DOPS/SR/RJ instaurado com vistas a apurar 
a autoria de atentados à bomba que, nos idos de 1980, 
atingiram a OAB/RJ, a Câmara Municipal, a sede do jornal 
Tribuna de Luta Operária e que atingiriam o edifício da 
SUNAB. 

2. Através de despacho datado de 28.05.1994 o 
Exm 2  Sr. Procurador-Geral da República encaminhou o 
expediente a esta Procuradoria onde o mesmo, após regular 
distribuição, tocou a este órgão. 

3. Aos 10.06.1994 foram expedidos ofícios ao Sr. 
Superintendente Regional da Polícia Federal e ao Diretor da 
Rede Globo de Televisão requisitando, respectivamente, a 
vinda dos autos do inquérito policial e a fita gravada 
correspondente ao programa televisivo. 

4. Por meio do ofício nQ 55-/94-DOPS/SR/DPF/RJ, 
datado de 15.06.1994, recebi da Polícia Federal a informação 
de que o IPL nº 34/80-DOPS/SR/DPF/RJ fora remetido para a 
Auditoria do Exército em 15.12.1980 constando como indiciada 
a pessoa de Ronald James Watters. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

5. Requeri, então, ao juízo castrense a remessa 
dos autos, ocasião em que pude constatar que a citada pessoa 
fora denunciada como incursa nas penas do art.26, parágrafo 
único, da Lei n2  6620, de 17.12.1978 eis que apontada como 
responsável por 04 (quatro) atentados à bomba de cunho 
terrorista, inclusive o que vitimou de forma fatal a 
servidora Lyda Monteiro da Silva Pereira do Conselho Federal 
da OAB. 

6. Contudo, o acusado restou absolvido em 
virtude da inexistência de provas para a condenação, tendo a 
decisão do órgão de 12  grau transitado em julgado aos 
25.02.1982. 

7. Concomitantemente, obtida a fita contendo a 
gravação do programa, diligenciei perante a Polícia Federal 
pela sua respectiva transcrição fonográfica, o que se 
efetivou em 29.11.1994. 

II - DA ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

8. Firma-se a competência da Justiça Federal e, 
por extensão, a atribuição do Ministério Público Federal 
para o exame do pleito. 

9. Vige atualmente a Lei n 2  7170, de 14.12.1983, 
a qual "define os crimes contra a segurança nacional, a 
ordem política e social, estabelece seu processo e 
julgamento e dá outras providências". No seu artigo 22  há a 
previsão de que a caracterização dos delitos nela 
tipificados depende da motivação e dos objetivos do agente 
bem como a lesão real ou potencial aos bens jurídicos 
referidos no artigo 12, a saber: a integridade territorial e 
a soberania nacional, o regime representativo e democrático, 
a Federação, o Estado de Direito e a pessoa dos chefes dos 
Poderes da União. No seu artigo 35 consta a expressa 
revogação da Lei n2  6620/78. 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

10. Ora, por força do disposto no artigo 109, 
inciso IV, da Constituição Federal de 1988 foi cometida à 
Justiça Federal a competência para processar e julgar os 
crimes políticos, restringindo-se a esfera da competência da 
Justiça Militar ao julgamento dos crimes militares definidos 
em lei (art.124 da Constituição Federal). Operou, pois, a 
Lei Maior significativa modificação na competência para o 
julgamento dos crimes políticos, gênero que está a englobar 
os crimes contra a segurança nacional e a ordem política e 
social. 

11. Outro não é o entendimento do Superior 
Tribunal Militar, à vista do teor da seguinte ementa: 

"Habeas Corpus - Crime contra a segurança 
naacional. Inteligência dos artigos 124 e 109, 
inciso IV, da Constituição Federal. Incompetência 
da Justiça Militar. Por maioria o Tribunal 
concedeu em parte a ordem para cassar o despacho 
do Sr. Juiz-Auditor por faltar competência à 
Justiça Militar para apreciar o fato" - STM, HCOR 
nº 0326448-SP, j. em 07.06.1990, rel. Min. Jorge 
José de Carvalho, in DJ de 19.07.1990. 

III - "DE MERITIS" 

12. Cuida-se da possibilidade de instauração de 
novo inquérito policial visando à apuração da autoria dos 
atentados de cunho terrorista, decorridos mais de 14 
(quatorze) anos da sua consumação. A hipótese é, em tese, 
admissível, enquadrando-se as condutas criminosas no tipo do 
artigo 20 da Lei nº 7170/83, o qual prevê a pena máxima de 
10 (dez) anos de reclusão. 

13. Evidentemente, em respeito a res iudicata, 
não mais poderia ser revigorada a acusação contra a pessoa 
de Ronald James Watters eis que a nossa legislação não 
agasalhou a revisão pro societate. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

14. O legislador, contudo, foi omisso quanto aos 
requisitos necessários para a instauração de novo inquérito 
policial quando os fatos a serem investigados já foram 
objeto de ação penal. O artigo 18 do estatuto processual 
penal regula apenas a hipótese de efetivação de novas 
diligências policiais depois de ordenado o arquivamento do 
inquérito policial pela autoridade judiciária. Para tanto, 
em consonância com o verbete 524 da súmula predominante da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "... não poderá 
a ação penal ser iniciada sem novas provas". 

15. E, a propósito, é o próprio Pretório Excelso 
que fornece os contornos da noção de "novas provas": 

"Novas provas, capazes de autorizar início de ação 
penal, segundo a súmula 524, serão somente aquelas 
que produzem alteração no panorama probatório 
dentro do qual fora concebido e acolhido o pedido 
de arquivamento do inquérito. A nova prova há de 
ser substancialmente inovadora, e não apenas 
formalmente nova" (in RT 540/393) 

16. Ora, se para o mero desarquivamento de 
inquérito policial são necessárias novas provas 
substancialmente inovadoras com mais razão serão estas 
imprescindíveis quando se tratar da instauração de novo 
inquérito policial após o trânsito em julgado de sentença 
absolutória, transpostas todas as fases do processo 
criminal. 

17. Neste passo, não há como acolher o pleito. O 
programa televisivo é nulo em matéria de indícios. Aliás, 
percebe-se claramente a hercúlea tentativa de formular 
simples suposições pouco calcadas em fatos. Daí, a imperiosa 
necessidade de criar uma atmosfera de suspense e mistério. 

18. A rigor, o ponto culminante do programa foi a 
veiculação de entrevista com o ex-acusado Ronald James 
Watters, obtida de forma dissimulada, onde o entrevistado 
afirma ter sido o seu envolvimento fruto de determinação 
oriunda do General Golbery Couto e Silva, então chefe do 
Gabinete Civil da Presidência da República à época dos 
fatos. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

19. Registre-se que sequer houve menção sobre um 
suposto envolvimento do General nos atentados. E, ainda que 
tal tivesse ocorrido em nada aproveitaria à pretensão 
porquanto o General morreu no ano de 1987. 

20. Isto posto, diante da inexistência de 
indícios mínimos, requer este órgão do Ministério Público 
Federal o ARQUIVAMENTO das inclusas peças de informação, 
devolvendo-se ao juízo castrense os autos da ação penal 
01/82-6 que segue em anexo. 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1995. 

ANDRÉ TERRIGNO BARBEITAS 
Procurador da República 

• 
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DOS ADVOGADOS  DO BRASIL 

• CONSEL O 	 rp A L 

PROCESSO CP. 	N.° 2.359/80 

Assunto 

ATENTADO OCORRIDO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL EM 27.08.3980 

BOMBA - MORTE DA DIRETORA DA SECRETARIA - Da. LYDA MONTEIRO DA SILVA 
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AO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

A ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE ADVOGADOS TRABALHISTAS (AFAT) 

expressa ao Conselho Federal da OAB, ao seu Presidente Eduardo Seabra Fagundes 

e aos advogados comprometidos com a redemocratização do pais, a sua solidarie-

dade e o seu repúdio a mais um atentado contra a nossa entidade maior, desta 

feita resultando no assassinato de uma servidora, vitima da anOnima covardia. 

A AFAT denuncia a impunidade de tais atos, cuja prática se consta 

ta em quase todo o território nacional, evidenciando um aberto desafio 	aos 

discursos oficiais que prometem 'a Nação as suas legitimas aspirações de 	uma 

ordem social livre, justa e democrática. 

Os advogados trabalhistas fluminenses esperam que o luto por LYDA 

MONTEIRO DA SILVA, inocente destinatária casual da ação terrorista, seja iden 

tificado com a luta da Ordem dos Advogados do Brasil pela conquista da libar 

dade e pela legitimação do Poder nacional. 

Rio de Jane ro, 27 de agosto de 1980 

C. A. PAULON 

Presidente 
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DIIIEWRIO ACADÉMICO 	BARBOSA 

FACULDADE DE DitI EITO CANDIDO MENDES 

PRAÇA IS DE NOVEMPRO. 101 	IDO DE JANEIRO 

NOTA 	OFICUL 

O Diretério Acadêmico Rui Barbosa vem externar seu repil-

dio aos atos praticados por grupos e organizações visivelmente com 

Prometidos com a opressão ao povo brasileiro, através de atentados 

criminosos ã. instituieSes  e entidades democráticas. 

Hoje, dia 27 de agosto de 1030, ocorreram explosões 	de 

bombas nas sedes da Ordem dos Advogados do Brasil e Cãmara dos Ve-

readores e uma outra foi desativada no edifício do Forum, tendo co 

mo consequência mortos e feridos. 

Nés, como estudantes de Direito e principalmente como ci 

dadãos, registramos integral solidariedade a Lodos os 6rgEos 	e 

instituições que vem mantendo uma posição de defesa dos 	direitos 

do povo brasileiro. 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 19E0. 

A Diretoria 
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NOTA OFICIAL 

A Associação do Ministério Publico do Rio de Janeiro que 

que congrega Procuradores e Promotores de Justiça, vem manifestar de Da 

blico sua mais irrestrita solidariedade à nobre classe dos advogados 

duramente atingida pelo criminoso atentado a bomba à sede do Conselho / 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. 

Tamanho vandalismo 	acobertado pela sombra do anonimato, 

- esta a merecer o repúdio de todo o cidadão e da consciência jurídica na-

cional. • 	Deplora-se a morte da dona Lyda Monteiro, secretaria do 
Conselho Federal, vitima inocente da insânia. 

• Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1980. 

Leôncio de Aguiar Vasconcellos 
Presidente 

• 
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Srs. Conselheiros 

Iniciamos a primeira reunião, por assim 	di- 

zer, normal deste Conselho, depois do sangrento episódio de 27 

de agosto, que a todos nos vitimou e, conosco, a toda a socie- 

dade civil brasileira. Não obstante o trauma ainda vivido, 	e 

preciso retomar a rotina de nossas tarefas institucionais. 

Mas, não e possível faze-lo, antes de lembrar 

que faz treze dias da morte brutal de nossa inesquecível D. Ly 

da. E ate agora nada prenuncia a apuração do crime terrorista. 

Nesta apuração, solene e pateticamente, 	se 

disse empenhada a honra do próprio Governo. E não hã porque du 

✓idar da sinceridade dos que o proclamaram. Ao menos, enquanto 

tradução do repúdio moral de homens de bem à selvageria do fa- 

to. 

• No entanto, mais que a honra das autoridades, 

e mesmo mais que a legitimidade do regime, e .a eficecia do 	poder 

constituído que estã posta em questão. Quando a difusão do me-

do não e método do próprio governo -- e não temos porque sus-

peitã-lo -- a intranquilidade pública, gerada impunemente por 

marginais da atividade política, e prova de desgoverno. Por is 

so, nessa quinzena de sombrios boatos tornados verossímeis pe-

la tragédia da Ordem, a confiabilidade do Poder Público foi gol 

peada fundamente: a cada escola que dispesnsava os seus alunos, 

a cada edifício evacuado às pressas, a cada escritório, a cada 

oficina que interrompia o seu trabalho, e ate a cada 	cidadão 

que não encontrava, na banca de hãbito, o jornal pretendido. 

Por isso, ainda que estrepitoso e 	autentico 

o anúncio da repulsa moral dos governantes ao terrorismo, a Na 

ção exige 	mais. A sociedade espera, ainda em vão, por 	um 

ato político, que de testemunho e segurança do engajamento efe 

tivo do poder do Estado, na decisão de apurar e reprimir 	os 

crimes do terrorismo. Enquanto estes, de gravidade menor, pode 

riam ter sido contidos por uma simples investigação 	policial 

eficiente, ate esta foi negada, como hoje acentua, na imprensa, 
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o Presidente Eduardo Seabra Fagundes. Agora, quando a im unida 

de dos fatos anteriores conduziu ao homicidio covarde, a dimen 

são do problema, como notou Raymundo Faoro, reclama uma deci-

são política, não bastando mais a aparente mobilização dos ins 

trumentos policiais, sem que ao menos se de aos seus 	agentes 

de boa fe a garantia de que podem apurar sem temor. 

A opinião pública não se engana mais. E repe-

le as encenações de "Opera bufa, ã custa de pobres paranOicos de 

arraial, com que alguns ainda tentam engodã-la. Ela sabe 	de 

onde pode realmente estar partindo a espiral da violencia.A im 

prensa mais insuspeita ao sistema de poder jã dã conta da ati-

vidade desafiadora de grupos organizados, para torpedear a to-

do custo a relativa liberalização política em curso. E não po- 

de mais esconder a evidencia de que deles participam -- 	ate 

por temor ã descoberta das atrocidades cometidas -- integran-

tes, atuais ou não, do aparelho repressivo montado na - época 

mais negra do regime autoritário. 

Se nesses setores estã a verdade sobre os a- 

tentados, a sua revelação não macularã a honra do Governo 	de 

hoje. Ao contrãrio. SO assim se darã prova, não apenas de que 

OS terroristas jã não estão no poder -- do que não se pretende 

ter dúvidas -- mas também que o poder constituído não os teme, 

e que as verdades que eles possam trazer ã.  tona jã pertencem 

Histeria. 

O que a Nação não quer e ser forçada a acredi 

tar na vigencia, ainda hoje, de um pacto de silencio solidário 

entre o poder legal e os porões de uma ditadura, que se diz e 

que preferimos reputar ultrapassada. O que se espera e 	não 

ser levado a crer, ainda agora, na veracidade de 	murmuradas 

transações, nas quais a cessação dos atos de terror 	custaria 

não apenas a impunidade dos crimes praticados, mas também a pa 

rada ou a reversão do processo político da democratização jura 

da deste Pais. 

Para não crer em nada disso e que 'os advoga-

dos, cremos e confiamos, reclamando-a e cobrando-a, na punição 
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dos cu-  pados pela morte da inocente que pranteamos. 

Sala de Sessões, 09.09.80 

José Paulo Pertence 

No exercicio eventual da Presidência 

• 
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EXCELENTISSIMO SE-',THOR PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDE 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

Ainda permanece em nossas mentes a lembrança 

do brutal atentado desfechado contra a Ordem dos Advogados 

do Brasil, que vitimou a mais antiga funcionária deste Egré-

gio Conselho Federal. 

Nos dias 28 e 29 de agosto p. passado, no Pa-

lácio do Planto e na cidade de Uberlândia, o Exmo.Sr.Presi 

dente da República condenou os atentados terroristas pratica 

dos contra nossa Instituição e contra a Câmara de Vereadores 

do Município do Rio de Janeiro, qualificando seus autores de 

"facínoras", comprometendo-se, peremptoriemente, a determinar 

a apuraçao dos crimes perbetrddos e reafirmando que tais atos 

nao imredirao, de modo algum, a sua disposiçao de "levar o 

país à rormali .dade democrátifa". 

Por outro lado, os assessores governamentais 

são claros quando informam que "é ponto de honra" do Presiden 

te da Rep15blica o esclarecimento dos últimos atentados políti 

cos, pois não há dúvida de que o terror desencadeado visa aba 

la7-1. a autoridade presidencial, bem como desestabilizar o seu 

projeto de democratização da vida nacional. 

Por estas raziSes, vimos propor a esse E*régio 

Conselho que se solidarize eleom o Presidente João Batiata ri-
gueiredo no seu Propc5sito, tornado público, 1e apurar as res-

ponsabilidaes pela pnçtica dos atentados, punindo seu autores, 
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bem como de prosseguir, a qualquer custo, no processo de nor—

malizaçao deiocrática2 

Propomos, ainda, que se pondere a Sua Excelência 

L'que a melhor forma de conse <cuir apoio e participação de todos 

os r2og/mentos da sociEdade civil para essa patriótica tarefa 

é apressar o r4torno do País à sua plenitude democrática, que 

tem como pressupostos a supressão da Lei de SeFurança Nacional, 

a realização de eleições diretas e livres em todos os seus rd- 
N1  

veis e a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte: a' 

fim de que seja editada uma nova Constituição para o ordenamen 

to jurídico nacional. 

Solicitamos, finalmente, que, aprovada esta Indica 

çao, nos termos regimentais, seja a mesma transmitida ao Exmo. 

Sr.Presidente da República como a expressão da confiança dos 

advo'actos brasileiros de que o Poder Executivo conseguirá iden 

tifiCar os artífices d.o terror e desativar o plano terrorista 

que amedronta e sobressalta a Nação. 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 1980 



AO 	POVO 	BRASILEIRO 

     

     

26 DE SETEMRO DE 1980. Exatamente há trinta 

dias, foi brutalmente assassinada LYDA MONTEIRO, secretária da Ordem 

dos Advogados do P,rasil (OAS), foi mutilado JOSÉ RIBAMAR FREITAS,fun 

cionário da Cmara Municipal, foi atingida a sede do jornal TRIBUNA 

OPERÁRIA no Rio. 

os atentados terroristas que vitimaram traba-

lhadores no exercício de atividades profissionais, têm endereço cer- 

to: 	INTIMIDAR AS ENTIDADES E TODOS OS QUE LUTAM FOR LISERDADE E IM-.  

PEDIR A AMPLIAÇÃO DAS CONOU1STAS DEMOCRÁTICAS DO POVO BRASILEIRO. 

De todas as regiães do pais, fez-se ouvir 	o 

clamor de indignação e repúdio à barbárie fascista. Em grandes rani 

festaçOes de que participaram os mais diversos segmentos da socieda-

de, o movimento democrático exigiu do Governo a imediata apuração de 

responsabilidades e a punição dos culpados. 

Entretanto, o que foi feito ate agora? 

Fantásticas investigações e intrigas em Minas 

e no Rio visem a incriminar politicos oposicionistas. 

Uma monstruosa farsa para transformar vitimas 
• 

em réus. 

Os verdadeiros criminosos continuam tranquila 

mente na sua trajettpria de ameaças e explosões. 

A omissão do Governo e a certeza da impunida-

de tornam os terroristas cada vez mais arrogantes. 

TAL SITUAÇÃO N7,0 PODE PERDURAR 

Reunidos por ocasi,7,7o do 302 dia do assassina-

to de LYDA, conclamamos o povo a barrar o fascismo e exigimos que o 

Governo puna os terroristas que intranquilizam o povo brasileiro. 

Ass.: Liga Eresileira de Defesa dos Direitos Humanos 

Comitê Erasileiro pela 'nistia 

Mevi=nto Feminino pele :".nistia e Liberdades Democráticas 

União Erssileira das Mães 

União Srasileira das rraças de Frj: Atingidas - UW;:ASPEFA 

Centro Eresil Democrático - CEERADE 

Convite Permanente de Solidariedade aos Povos da A.Latina 

Federação das Associaç(Ses de Moradores do Estado do R.J. 

Federação \acionai de Jornelitas 

Comissão de Lii)oreade e Direitos Euuenos da Apj. • 
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Sindicato dos Professores do Estado do R.J. 

Centro da Mulher Brasileira 

Associação dos Cientistas Sociais do Estado do P.J. 

Convergãncia Socialista 

Centro de Mobilização do P.D.T. 

Partido dos Trabalhadores - P.T. 

Associação, Medica do Estado do Rio de Janeiro - AMERJ 

Sindicato dos Médicos do Estado do Rio de Janeiro 

Instituto dos Arquitétos do Brasil •- R.J. 

União Nacional dos Servidores Públicos 

União Estadual dos Estudantes - U.E.E. 
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k (ie D. Lyda: 
terroristas são 

tortwadores 
Mais de 200 puxais assis-

tiram. ont:m, na andga ca-
tedral do Rio de Janeiro. à 
missa do Ligés-mo d.a ue fa-
lec.m2nto de Dona Ly.da, a 
secretária da OAB, aasass - 
nada no atentado a bomba 
àquela entidade. n missa ÍJi 

- rezada pelo bispo-auxiliar 
dcm Afonso oreg.r., qae 
se. durante o seanão, que. 
como ecris.á_s tem-s esee.-
ranças que após a precarie-
dade desta vida. iremos pa 
ra a casa do Pai, onde 
haverá sefrirnento, mas fito 
aceitamos a maneja orno 
D.:na Lyda fc1 arrel 	à, 
vida. Toesa vontad 	de ta- 
da a n çáo, é que e aia des- 
cobertos aqueles 	se dedi- 
cam a tais •eetca . Os cul-
pados devem sei pu..idos e 
servir para diSau .d.r rides os 
que queiram, roceder da 
mesma manou . Tais atos 
repugnam a t _cs. e a todos 
os ceastacs q e, conforme 
manda o Eva :gelho, amem 
ao p.óx mo." 

O Ii.ho'de D 	Lyda. Luis 
Felipe Montei o D.as, desse 
que "os terrc is:as de haje 
soo os eartura eres de ontem 
e os atuais u vesegad.res." 
Ele está fintei. me..te cé.ico 
quanto à desce erta dos as-
a. s.. n s de su mãe: -Não 
acredito que os ulpados se-
vam desecbertos e muitas 
pe,ssocs estão qt rendo se 
promover através d ••to, e não 
tan in.cresse na e •cidação 
do case", concluiu. 

Be.:Leuen Albagli. me 
do coneelho de Defesa dos 
D:reaos H-manos, d's:e rue 
"é lamentável que o terroris-
mo de direita n o _sj c m-
bati o ccrn a mesma ef.c.èn- 
eia cria q:e foi conbat 	o 
de esqie.da." O pre:'!elente 
da A131. Barbosa L.ma Sobri-
nho. também presente à mis-
sa por Cora Lyda fiz uma 
declaração no mer. o sentido, 
acrescentandb que "zt.s ter-
rores as aceniec:,m em q_?.2- 
q;:er pais o que não 	n r- 
rnel é a imeunidade cem que 
agem os te:e-crestes no B..a-
sil, o que pode gerar o au-
rnent deetes atoe". 

A missa de ontem foi a 
rr.i.ssa oficial de triees'mo dia. 
raandada rezar pelo Conselho 
Federal da OAB. O Presi-
dente da entidade. Ssabra 
Faeandes, 'afirmou aos poma-
listas, no final da mista. elle- 

mas nada n:s foi cemun'ca-
do. SoLcital ao m.niaro ua 
Justiça que me f.zeise ciente 
do andamento das invest.ga-
ções. em caráter confieen-
cial. O min.s:ro d.s.e-me que 
faria., mas ate agora a.nda 
não fui 	 oe 

"A nação está ferida, a na-
ção precisa ser info.zna.a. 

'Peam a fé., e não 
creditam m 	que se en- 

contre os culped.., " Q...anao 
In.erregade se ai • a tinha 
esperanças de ver o c• o (lu-
cinade e se ainda co..fi va no 
rain.stro da Just.ça, 	a.bra 
Fagandes respendea: 	e r- 
tizrel a esperança quando fi- 
zer 	urna aná.ise dos • o- 
ces.nent,os do leqaé.lto — q 
tenho certeza chegarão 
minhas mãos, conforme f 
prometido — e verificar qi: 
são inc..nsis.enea. Quaata a 
Governo, a_reaito na vontae 
do presieente da Repúbl.c 
em querer esclarecer este ca 
so. e o pres.dente merece a 
que um chefe de Est-do m 
rece." 

Um jorna.i.ta p_rgu..to a 
Seabra Fagundes se ele ião 
considerava coln.tieénei• ter 
explodido o departame o Ce 
fábrica, de exal:sivos 	tee.a 
— que per.ence á 	de.tria 
de Mater.al Bélico o Exer-
cito — justemen crede era 
fabricado Nitre 	ta. o mes- 
mo exeks:vo centraen na 
bomba que atoa Dem Ly-
da. "ES' é uma coin:: den- 
eia 	prezisa ser explic-da 

P-nião Públ:ca. E acssivel 
que a expl:são na fábrica te-
nha por objetivo dificultar o 
esclarecementa dos atanados 
terroristas_ pois pe:o grau de 
impersza do exel.s vo pcde-
se chegar ao fabricante, e çal 
aos possíveis culpados." 

Estavam preset's à musa 
de D:ni Lydo, cs deeut:des 
Raimundo de Oliveira, el:13-
re:eda St:e:art. J: se Frrjet, 
Marcelo Cerq eira, o ver fe-
der. Anterie Carlos d' C .r-
valbo. além de reere•e t n-
t,s das ent' -'2,-'es civis ("e d?-
fera c'os D'reitoe Humanes. 
Anistia e outras. 

* Enquanto isso, a po-
licia vai ganhando tem-
po e conseguindo fazer a 
opingio 1)1A:dica esnueepr 
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Cedes cAugusto 
Advoc;ndo 

- 	Um diário em que relata sua vida 
. é urna das principais provas que a 

Policia Federal tem contra o sus• 
peito pelos atentados à 	OAB, 
Cãmara dos Vereadores do Rio de 
Janeiro e Sunab, Ronald James 
Watters. O delegado José Arman-

- do Custa, que preside o inquérito. 
omitiu esses detalhes à imprensa, 
mesmo tendo recebido autorização 
expressa do ministro da Justiça, 
Ibrahim Abi—Ackel. para que re-
velasse todos esses pontos aos jor• 
nalistas. 
. 	Fontes do Gabinete do ministro 

• da Justiça reproduziriam parcial-
'mente ontem o relatório Oral feito 

. por Costa a Abi-Ackel, eirs qu_e_o, 
'-delerzaclo informou que_ aRós ter 

ri:éeliiti -; T""8-eiiiiiTi.Tã *ar-TrVni nia----iii- 
cja mina nsip tit atters, for feito um 

:,levantamento de sua vida, quando 
apareceu seu nome como implicado 

' na tentativa de explodir o pavilhão 
onde se realizou a exposição so• 

-.viética no Brasil, em 1962. Tam-
bém foi constatado que Watters 

-não tinha emprego ou renda fixa, 
'alem de taxar uma vida fora dos 
••parrimetros normais, levando à 
suspeita de que seria financiado 

`por alguma organização clandes-
tina. 

•• Cum esses indicias, a Policia 
'Federal realizou uma operação de 
.busca e apreensão na casa de Wat-
ters , em ft aguai. quando foram en-

"contrados os elementos que o in-
-criminavam. O principal deles é o 
diário em que Watters registrava 

• os fatos de sua vida Nada. porém, 
estava ano: :ido em seu caderno que 
dissesse respeito aos dial •26, 07 e 

..2ê de agosto. As explose;es que 
mataram a funcionaria cia OAB, 
Lyda Monteiro, e mutilaram o jor-
nàlista José Ribamar Sampaio. 
ocorreram no dia 27. pouco antes 

'da descoberta da terceira bomba 
sernel1;ante, encontrada na Sunab 
do Rio. 

Ti ,(11  () (2 	rin é •.».''11 f) -.1 T"'1() e 1S 
.p:::itutsreierentes a s••,-es t res.t.iras 

. a 1 .t•s,-____br,Incp --J - Nr 3' PA a rs IQ, 
):: r ,s :,;:x.etas (ta escrivafauba 

s• 	• 	:. ; ,_r, r C;...a iii.".- Wzitm-rs e  

Policia Federal localizou uma folha • 
, 	a p a rxp 

"i7.rn ente meai: tentativa de reeoes-
dtuiç:iorjesses t're•;tiju. Ali as-
lavam anotaçCies em que Watters 
diz ter regado as plantas, alimen-
tado os passarinhos e andado de 
ônibus até o meio dia. 

Os grafólogos que compro-
varam serem as anotações do 
diário feitas de próprio punho por 
Watters registraram ainda que 
uma semana, antes das explosões 
sua letra passou a apresentar al-
terações indicativas de nervosis- . 
mo. 

Comparados os tipos gráficos 
desta última folha datilografada..  
com o envelope da carta -bomba en-
contrada na Sunab e com a recons-
tituição dos envelopes das outras 
cartas-bomba, os peritos verifi-
caram que o enderece mento dos 
envelopes foi realizado rela r.-lesma 
máquina. Numa diligencia com-
plementar, a Policia Federal con-
seguiu localizar o comerciante que 
vendeu unia máquina a Watters, 
30 ou 10 dias antes dos atentados. 
Um cheque de Watters e o tes-
temunho do comerciante com-
provam que o suspeito comprou a 
máquina, que • no entanto, não foi 
encontrada em sua casa. onde 
havia duas outras máquinas. pz  
agentes federais suspeitrri_qge 

riiters 	iies I erd c_rn:Lquina_Que. 
perieria s_erv ir çtes-trovasoritra cie 
e. diante da possibilidade de en• 
contra-la .segundo pista surgida na 
terça-feira. a Policia Federal subs-
tituiu o pedido de prisão preven-
tiva por prorrogação da detenção 
por mais 30 dias. . 

Caso Tosse pedida • a prisão 
preventiva. todo o inqui.:rito iria à 
Justiça Militar, onde se transfor• 
maria em público. E a Policia 
Federal, segundo as fontes do 
Ministério da Justic.... pretende 
não só apresentar provas irreiu-
laveis contra Watters.como tentar 
levantar novas pistas oue levem a 
possiveis cúmplices do suspeito 

	

preso. 	 ••; • •• 	•• 

i 
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Paia "rtninj 	 - 
sut 	9 \i'v a 11,6eICS pode ter co-nu3a, 

A Policia Federal obteve da 
in .udiroria 	tui- do Pio de Janeiro 

• o por 30 dias, da 
principal suspeito pelos 

nt . 	á OAB e à Cãinera de 
e:eadores do Rio de Janeiro, 
oneld Jorros Vs'a tters .0 dele?ado 
:sc Armando Costa ,que pirs•de o 

justificou o pedido de 
orrogayço da prisão. com  base 

Lei de Segvaancr. Nacional, 
ante da possibilidáde de que seja 
Icontrecla a n.aquina de escrever 
iii2ada para o endereçamento das 
rtas-bornba, que teria sido com-
ada ?°r wetters 30 ou 40 dias 

005 Fití.:TREiCfrIS. 
\Virtters alega inocência, mas 

as respostas a intorrogat.iirios 
o contraditórios e feJsas, segun-
, Jose Armando de Costa, que se 

apontar todas as provas 
e levarem à prisão do suspeito, 
Utaririo4e a informar que a 
.•ao decorreu de um telefonema 

e de anote ecIes de prõprio 
7::10 do Bew,edo ,encontradas em 
a residência. em amuai, que 
":":T•71;,Vtáril !..1.111 participação 	nos 
rtados. 
Costa disse que tem "certeza 
,:s • ',soluta 'de Que Watt er ê o 
o pelos • atentados, 

-ave;rnente não tenha 
so... 10. "Um ato terrorista 
/:!mern só é Inucura". disse 
sem. no em.unto. vineu!álo 

•(;••:er 	 teire,rsta 
ou de e,  qu,. isfr-, .0 falo de 

rão ter nrofi,-'o nem em• 
. 

	

	 1.....arein 	Policia 
-ri P. suspeitar ri u( ( le possa 

st;s;entadu e iin,•nciado 	por 
desse tino. Mas 

ori;anizac-iin foi ap•uitecia 
• c-i , . , 

	

	que admitiu terem 
VCC 

de Ca:-a aos Ce-:nunis-
o'LCC (C-oniar.do de Cr ea eus 

ALN' (Aliança 
Nerionab . VAR -_ 

e 0111:19.9. 

MMWINA 

e.Q 
c:•,. I :•:;.j...rtien.,er,..n de 

Policia Federal,  coronel  Nfoavr 
-C-Qelhq---rerr;:ki--j:rg o resuTtado-d1 
ir.quérito ao ministro da J.1:stiça, 
tbrehirri_Abi:Ackel,.aecidindo_ os 
t-rs.pc:e.spresentaviode pedido de 
wiso prventiva.  de_Wratters,NO_ 
cotanto, duiigncias rcalizada.s.. 
sAstinjie 	"onrem_levaram... à 
rEur3.urisa.  dos planos, pojs 
caragi_a_p,o-  ssibildacie de_se_en_coaz  
trar _a rolaquina_de_escreyer corar 
grada por Watters, ".de_rn.e,wint. 
sombria e susneita” antes dos 
atentados e que nao foi encontrada. 

suas oTitras 
es tipos de m4quipa_._ 

delirei:ri-com ás letras do envelope 
ae bomba ericortradaTiáSurrald do 

diu 	falha na sua montagem, Cos. 

urná T-PrOvireC'-do---c-rirre, uma 
vez que, até o rr.oinentu tias as 

in e rrna vez 
momento. todas as 

	

ri i t 	-nu 	• 
ciciais". -Pe!a_sjrnilitude dTiTil-15p-oro• 
If•Á,-(16-ineduk oraerandi 
1-..neiciaae", Costa-  concluiu que 
rodos Vim' vinculaeio cru-e si. 
Segundo o delegado, a montagem 
das bombas que explodiram na 
0A13 e na Cárnara de Vereadores 
- semelhantes à que . da Sunab 
- , não requer conhecimentos 
muito sofisticados e poderiam ser 
inoi-itaces por Wetters. 

A documenteçêd do inquórito 
anresentedo ao ministro da Justiça 
Ur...N:a urra rns:a de viagem ,ern 
plasrieo rriarron, com eproxima-
damente um metro de coniprimen• 
to por 60 centirnetros de altura. 
Denuo_ 

ern 25_ 
24; 	1-euiiado_de 

Cri7T1 d...z-,,,Inr.:-.Q;trs como: 
,.•;¡;.:"‘o 	Unidade 	Sindical" 

-Ge.:eori 1 e 11-, -Leão", 'CCC", 
•Caia Prego", -Lupin". 

-Excur‘innista", 
-Pedreira", "Pb. -aros", 111  

-Favela 	-Ji.carepegué", 

	

VicttJr, 62, Aeror,(utica, 	--,.. 	• -.- 	•-•••••-• • 
Negrinho". 
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iji2P17  nega prisdo de novos 
sus--teites de atentados 

Carlos CAtiiiisto 
Advoçn do 

Rio — O assessor de Comu-
nicação Social da Policia Federal 
Claricio de Almeida Prado, .nevou 
0.11.1.2511  no Rio que unham sido 
feitas novas prisoes de susoeitos 
nos atentados à bomba contra a 
Câmara dos Vereadores. Fez (lues-
tao inclusive de desmentir noticias 

de_ f_QTWIra:. 
em Campo Grande. onde, por coin• 
cidéncia mora Ronald James Wat-
ters, até agora o único suspeito 
preso e identificado. 

"Até agora nao temos mais nin-
guém preso. A Policia Federal nao 
efetuou qualquer outra prisão e es f/ 
tou dando uma informação oficial' I 
— disse. 

O próprio superintendente da 
Policia Federal . Roberto Porto, que • 
nao esconde de amigos que pro-
vavelmente existam outros envol-
vidos e que Ronald nao teria con-
diçoes de fazer estes atentados 
sozinho, fez questao de desmentir 
novas prisoes, mas sutilmente 
usou o "por enquanto". _Na v_ei-
dacje o delegado Jose Armando 
CDSta ,naci_tena_mais_quarquai 
dúvida da p_artie.ipriegro 	Watters 
[Lu alepta.cirls depois.gue 	ven- 
dedor....ete_maquicas da.s-sçreyer — 
QUU. ao toi_icientiiiçado -_-_eateye 
eom_ele._e_reconheceu o suspeito 
uma 	hornem_que_11le_cornprou , 

diasantes dos atentados, 
quina_s_qu?.. foi u ç a (i a na con 

"C) taaoem veio aqui e reco-
nheceu Watters entrp eito ou nove 
peYsni's com a mesma idade e 
caracteristicas ::ricas e falou ao 
delegado do cheque que recebeu em 
pagamento. Tudo ir.,iica oue  a 

este 
. Ai  

-,,tno•z"  — 	 funcio- 
nátjp. 

Nins Ronald  James  Watters 
eia,/ ireaa.negi.tudri  o  .'rime  e oito 2c•7.  

ainda malquer indicara:o desiti_em 
Geriam seus eompanheiros niap 
atent.adas_ Qntem ele acabou _por 
recusar o advogado Joào Carlos 
Austregésgo de Athavae, que 
mantivera contatos com seu filho, 
Douglas Watters. 3ao aceitou 
seque..r_c,n1:ersar_ccun_o_adroga_do 
— 9ue ontem esteve pela manha na 
Policia Federal para tentar se avis-
tar com ele. 

Ronald James Watters — que 
está isolado dos demais presos e 
muito bata acomodado — conver-
sou com seu filho Douglas na noite 
de quinta-feira, quando este lhe 
ofereceu o advogado com quem iá 
mantivera contato. Mas nao ob-
teve sucesso e o próprio Joao 
Carlos Atahvde nao escondeu isso 
em sua entrevista coletiva na 
manha de ontem . 

'Tenho a impressao de que ele 
nao está interessado em ter um ad-
vogado agora. Mostra-se muito 
tranquilo e seguro de si, embora 
por investigações paralelas que 
mandei fazer, tenha a impressão de 
que sua defesa nao é tao difícil. 
Mas repito: ele está muito seguro e 
nao quer pegar um advogado 
agora — disse 

Q_pruitij...ate _da Caixa dos Ad • 
yoga dos 	Jfig.,_FranciaCti costa,. 
.1N etta___disse._ ontem q u _es t a_ _S111.- 
caiando 	 pect ativ a 
de.‘:-.er:..nflade -  o  envolvimento de 
linnald_Jarnes_Wa.txers c5Lm9 stg• 

dos___Akc:_nt 	 chie_ 
pélkgravidarie das fatos.  e pelo 
t 	a_sira _ p rtt_al.r.:r !}e_ 
(5.a-a tt  Ler_al;.;tan_t;  neri rn i n 	na n to 
mais_positivo_parn_eselarecer os 
e,sos Custa Neto ano acha pos• 
sivel que apenas um homem tenha 
praticado cs atenta:los£ acredita 

11••112;a1:.itin. Ele pediu que os aCi-
s:ogiidos du 13rasil nao parem nun • 
ca de coLrar providjncias para o 
esclarecimento das explosoes e que 
o vigor dessas cobranças seja cada 
vez maior. 
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«Um ato terrorista de um homem 
só é loucura.), admitiu ontem o delegado 
José Armando Costa, que preside o in-
quérito sobre os atentados à bomba na 
0A13 e Câmara de Vereadores do Rio de 
Janeiro. Ele afirmou ter “certeza our.se 
u_boltila ,, *de. que Ronald \Vatters é o.  
responsável pelos atentados, embora 
provavelmente não tenha agido sozinho. 

A Policia Federal obteve, da .Au-
ditoria Militar do Rip, a prorro;ação. 
por 30 dias, da prisão do principal sus-
peito pelos atentados. Ao justificar o 
pedido de prorrogação da prisão. com  
base na Lei de Segurança Nacional, o 
delegado José Armando Costa citou a 
possibilidade de que seja encontrada a 
máquina de escrever utilizada para o 
endereçamento das cartas-bomba. Com  
isto, evitou•se o requerimento da prisão 
preventiva do suspeito. cuja fundarnen-
tacão poderia acarretar quebra de sigilo 
nas investigações. 

O presidente da OAB Eduardo 
Seabra Fagundes. disse que «apesar de 
a Policia Federal ter adiado os esela-
recin-lentos sobre a apuração dos aten-
tados à bomba no Rio de Janeiro. mais 
cedo ou mais tarde o governo será 
obrigado a ter essa conversa com a 
nação». 

Seabra__Fagunstes_disse_nãq. !L ..Q 
menor dúvida deeue o aciia:nenzo 
pjairlo «corn o intuito de manter c, 

Tn 
continua em situação difícil perante a 
nação, pois não há, até agora, nenhum 
fato concreto além da revelação de um 
nome)'. Ele disse que «o Erasil inteiro 
anseia por explicações« (1- ..gina 51 
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