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MERIVAL ARAÚJO 

DOSSIÊ ENVIADO À COMISSÃO ESPECIAL 
LEI 9.140 DE 04 DE DEZEMBRO DE 1995 



PÍTO 4,51,(1) .ã 

REQUERIMENTO 

e 
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IDENTIFICAÇÃO 
2 
 1  cio iu o  

1 - Nome : MERIVAL ARAÚJO 	 0! V 

2 - Local e data de nascimento: 04 de janeiro de 1949 - Cuiabá - Mato Grosso 

3 - Filiação: Domingos de Araújo e Mery Menezes 

4 - Organização: Ação Libertadora Nacional - ALN 

5 - Local e data da morte: Rio de Janeiro - 14/04/73 

O ü O O O 
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Ilmo. Sr. 	 • 

MIGUEL REALE JUNIOR 
Presidente da Comissão Especial 
Esplanada dos Ministérios - Ministério da Justiça 
Anexo II sala 621-B- Brasília-DF 

, 	1/ÚtAixfa, , 
ROSIMAR DE ARAUJO, brasileira, casada, portadora da carteira de 
identidade n°. 104.922-SSP/MT, CPF n°. 451886531/68 residente e 
domiciliado à Rua A, n°. 221 - Residencial Diamante Bloco Al, Apto 32 -
Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, na qualidade de irmã de MERIVAL ARAÚJO, 
militante político morto durante o regime militar, no dia 07 de maio de 1973, 
neste ato representando MERY MENEZES mãe de MERIVAL ARAÚJO, 
conforme procuração em anexo, vem expor e requerer; 

1 - o reconhecimento de MERIVAL ARAÚJO como incluso nas 
determinações do Art. 4°, inciso I, letra "b" da Lei 9.140 de 4/12/95; 

2 - Solicitar investigação e perícia no Cemitério de Ricardo de 
Albuquerque - Rio de Janeiro, Art. 9°, inciso I, II; 

3 - a indenização correspondente conforme o inciso II do Art. 4° e 
os Artigos 10° e 11° da Lei 9.140 de 4/12/95. 

Em anexo documentos comprobatórios e explicações 
complementares. 

Cuiabá, 31 de Janeiro de 1996 

) 	- 

Assinatura do Requerente 
1. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 

Of. Glória A. Ferreira Bertoll 

r-ecrileço a firma. 	../.. (5- 	2 5" 
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Ilmo. Sr. 

MIGUEL REALE JUNIOR 

Presidente da Comissão Especial 

Esplanada dos Ministérios - Ministério da Justiça 

Anexo II sala 621-B - Brasília-DF 

Encaminhamos em anexo, o dossiê de MERIVAL ARAÚJO militante político 
morto pelos órgãos de segurança do Estado, durante o regime militar, à titulo de 
informação complementar, quando da análise do processo de inclusão do mesmo 
nos benefícios da Lei 9.149/95. 

Este dossiê foi elaborado a partir das pesquisas realizadas e contribuições 
oferecidas pelo pela COMISSÃO DOS FAMILIARES DOS MORTOS E 
DESAPARECIDOS POLÍTICOS - São Paulo/SP; pela COMISSÃO DOS 
FAMILIARES DOS MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS - Brasília/DF 
e pelo GRUPO TORTURA NUNCA MAIS - Rio de Janeiro/RJ. 

Colocando-nos à disposição desta Comissão Especial - Lei 9.149 de 04 de 
dezembro de 1995, subscrevemo - nos, 

Brasília, 07 de março de 1996. 

XaiÁÁ;x,-  ZA.„ 
IARA XAVIER PEREIRA - CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA 
COMISSÃO DOS FAMILIARES DOS MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DA CAPITAL 

Cartório do 5° Ofício  
Registro Geral de Imóveis e Tabelionato - 2' Circunscrição 

Av. Pres. Getúlio Vargas, 141 - Centro - Fones: (065) 321-2017 e 624-1235 - Cuiabá - MT 
Maria Helena Rondon Luz 	 João Gomes Rondon 

Tabelià 	 Tabelião Substituto 

TRASLADO 	1s2  	LIVRO N° 197 	FOLHA N., 	155 

Procuração bastante que faz(em) e assina(m) o(s) abaixo assinado(s) SAIBAM quantos 
a este Público Instrumento virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil 
novecentos eNoventa e Seis( 1. 996 ) 	  
aos • VINTE E SEIS(26).. 	 dias do mês de Janeiro(01).: 	nesta 
cidade de Cuiabá Capital do Estado de Mato Grosso, perante mim compareceu(ram) como 
outorgante(s) 

"SRaMERY MENEZES" . brasileira, solteira,.costureiral -portadora da-
Identidade RGnQ878.852/SSP/MT, e do CICn9.108.402.061 -00, residente e domioi - 
liada Nesta Capital, á Av. General Melo 1191.980-bairro Campo Velho. 

• . 

reconhecido(s) pelo(s) próprio(s) de mim Tabeliã, do que dou fé, por ele(s) me foi dito que, 
por este público instrumento nomeava(m) seu bastante procurador. 

"SR4ROSIMAR DE ARAUJO VIEIRA" 
brasileira, casada, funcionaria pública, portadora da Identidade RG112104.922-

/SSP/MT, e do CICn2451.886.531 -68, residente e domiciliada á Rua k-221-Resi-
dêncial Diamante-Terra Nova, bloco k-1-apt932 -Bosque da Saúde/A quem confere 
amplos e ilimitados poderes, para o faro em geral, com a cláusula "AD-JUDI--

CI:.", autorizando a outorgada a requerer óbito de:MERIVAL ARAÚJO, junto aó 
orgao competente federal, bem corno receber indenizaçao e pedir restos mortais 
a fim de que, possa defender os interesses e direitos da outorgante perante' 
qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, repartição pública, autarquia ou enti 
dado paraestatal, propondo ação competente em que a outorgante seja autora 
ou reclamante, e defendendo-a quando for réu, interessada ou requerida,poden 
do reclamar, conciliar, desistir, transigir, fazer acordo, recorrerlredeber' 
e dar quitação, confessar, requerer inventário ou arrolamento,firmar compro' 
missos, prestar declarações, receber citação, e praticando todos os atos ne-
cessários para o bom e fiel desempenho deste mandato, dando tudo por bom,fir 
me e valioso(feito sob minuta) 	  
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E de coco assim disse do que dou f;, me pediu este instrumento Os sendo-lhe 
lido aceitou e assina comigo:MARIA HELENA RONDON LUZ, Tabeliã do Cartório do 
5ntficio, que afiz escrever dou fe.e assino dispensando as testemunhas de a 
cordo com a lei.n96.952 de 06-11-81. Enol. 	 Z' 1,78...... 	 

Cleonice. 
12  SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 

Of. Glória A. Parreira NON 
AUTENIMAÇÃO 

Certifico para os devidos e 	3urii 
presente fotocópia é reprod 	 to que 
me foi apresentado. 	 48 de 25 de '- 
Abril de 1940):. 

Em tes a  
Bel. P 	 - 	. 7:!O 

T. 	 .1 JAN. figa 	 
Rua Comte. Costa, 

4 • 
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Tocar nos corpos para machucá-los &atar. Tal foi a 
infeliz, pecaminosa e brutal função de funcionários do 

Estado em nossa pátria brasileira após o golpe militar de 
1964. 

Tocar nos corpos para destruí-los psicologicamente e 
humanamente. Tal foi a tarefa ignominiosa de alguns 

profissionais da Medicina e de grupos militares e 
paramilitares durante 16 anos em nosso país. Tarefa que 

acabamos exportando ao Chile, Uruguai e Argentina. 
Ensinamos outros a destruir e a matar. Lentamente e sem 

piedade. Sem ética nem humanismo. 
Macular pessoas e identidades. Perseguir líderes políticos 

e estudantis. Homens e mulheres, em sua 
maioria jovens. É destas dores que trata este livro. 
É desta triste história que nos falam estas páginas 

marcadas 
de sangue e dor. 

Este é um livro de dor. É um memorial de melancolias. 
Um livro que fere, e machuca, mentes e corações. 

Um livro para fazer pensar e fazer mudar o que deve ainda 
ser mudado e pensado em favor da vida e da verdade. 

Um livro dos trinta anos que já se passaram. 
Mas também um livro que faça a verdade falar, gritar e 

surgir como o sol em nossa terra. Um livro que traga muita 
luz 

e esclarecimento nos anos que virão. 
Um livro, vários brados, uma certeza verdadeira. 

Nunca mais à escuridão e as trevas. Nunca mais ao medo e 
à ditadura. Nunca mais à exclusão e à tortura. 

Nunca mais à morte. Um sim à vida! 

Paulo Evaristo, CARDEAL ARNS 
Arcebispo Metropolitano de São Paulo 
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abrir o caixão, que seria entregue lacrado, ao que a família se recusou, por não poder ter 
nem ao menos a certeza de que. no caixão lacrado, estava o corpo de Manoel. 

Por ocasião do processo de exumação e identificação de Emanuel Bezerra dos 
Santos, o mesmo foi feito a Manoel, uma vez que ambos foram mortos e sepultados no 
mesmo local. Seu irmão não quis receber seus restos mortais que, então, foram 
colocados no Ossário Geral do Cemitério de Campo Grande, com a presença de amigos 
e entidades. 

O Relatório do Ministério da Aeronáutica diz que foi "morto em 4 de setembro dc 
1973, cm São Paulo/SP, após cerrado c violento tiroteio com agentes de segurança." 

Of 

Militante da AÇÃO LIBERTADORA NACIONAL (ALN). 
Nasceu no Mato Grosso, em 04 dc janeiro de 1949, filho de Domingos dc Araújo 

e Mery Menezes. 
Estudante, foi preso no dia 7 de maio de 1973, em um apartamento em 

Laranjeiras, no Rio de Janeiro, por agentes do DOI-CODI/RJ, onde foi torturado até a 
morte. 

A prisão de Merival pode ser testemunhada pelos moradores do prédio, 
contrariando a versão oficial, que repete a farsa da morte em tiroteio ao tentar fugir à 
prisão. 

Foi morto aos 24 anos de idade, no dia 14 de maio de 1973. Seu corpo foi 
encontrado na Praça Tabatinga, N° 4281, próximo a um poste da Light (RJ) e deu 
entrada no IML/RJ pela guia N°16 do DOPS/RJ, como desconhecido. 

É identificado pelo Instituto Félix Pacheco, logo após o exame necroscópio 
realizado pelos drs. Roberto Blanco dos Santos e Hélder Machado Paupério que 
descrevem algumas escoriações em seu corpo: no abdômem, no membro superior 
esquerdo (face posterior do cotovelo e dorsal da mão) e membro inferior esquerdo 
(joelhos). Entretanto, apesar disso, confirmam a versão oficial. 

O laudo, ao descrever as vestes de Merival, observa que: "trajava calça de tergal 
cinza-azulada, trazendo preso ao cós um cordão à guisa de cinto...". As fotos de perícia 
de local mostram claras marcas de torturas. Em algumas partes chegam a faltar pedaços, 
como nos braços e pernas. Essas violências não são descritas na necrópsia. 

Seu atestado de óbito de n° 133.270 teve como declarante José Severino Teixeira 
e informa que foi sepultado como indigente, em 24 de maio de 1973, no Cemitério de 
Ricardo de Albuquerque, na cova N° 23.274, quadra 21. Em 28 de junho de 1978, seus 
restos mortais foram para um Ossário Geral e, em 1980/1981, para unia vala clandestina 
junto com cerca de 2.000 outras ossadas de indigentes. 

200 
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DOCUMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA MORTE 

1 - Jornal do Brasil - 8/5/73; 

2 - Auto de exame cadavérico; 

3 - Os anos de chumbo - Memória militar sobre a repressão - Editora 
Relume-Dumará - pág. 78 e 79; 

4 - Certidão de óbito; 

5 - Laudo n° 325/73 - da Perícia Local; 

6 - Reprodução das fotografias da perícia técnica. 

• 
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CIRCUNSTÂNCIAS DA MORTE DE 
MERIVAL ARAÚJO 

A versão oficial da morte de Merival Araújo foi publicada no Jornal do Brasil do 
dia 08/05/73, com o título "Membro da ALN morre", onde se lê: "O terrorista 
Merival Araújo - Virgilio, Augusto, Paulo - pertencente a Aliança Libertadora 
Nacional, faleceu num encontro com as forças de segurança". 

No laudo de exame cadavérico, datado de 14/04/73, os legistas Roberto Blanco e 
Helder Machado Paupério (eles constam da lista que o Grupo Tortura Nunca 
Mais/RJ encaminhou ao CRM/RJ como acusados de assinarem laudos falsos) 
fazem referência à escoriações: 

- "[abdomen] revela mancha violácea ao nível da face digo fossa ilíaco esquerda 
e direita (...) 
- o membro superior esquerdo apresenta inúmeras placas de escoriações de cor 
pardo avermelhado, na face posterior do cotovelo e dorso da mão (..) 
- inúmeras placas de escoriações nas faces anteriores do joelho [esquerdo] (..)" 

Ao responder ao 4° quesito do laudo - "se foi produzida por meio de veneno, fogo, 
explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou cruel ?", a resposta foi 
"prejudicado". 

Na página 2 deste mesmo laudo encontra-se a seguinte afirmação: "o tórax 
apresenta-se integro", ao contrário do que se pode observar nas fotos de perícia 
local. 

Na verdade, Merival foi preso no dia 07, na Rua das Laranjeiras, em frente ao 
número 462, no Rio de Janeiro, por agentes do DOI-CODI/RJ e foi torturado até a 
morte. 

Conforme declaração de Rubim Santos Leão de Aquino, o professor Jacques, seu 
colega no curso Miguel Couto Baense, relatou para ele em julho/73, após ser solto: 

"Que após sua prisão [do próprio Jacques], no dia 05/04/73, os agentes do 
DOI-CODI levaram-no até o seu apartamento, onde acamparam aguardando 
possíveis contatos. Detiveram também sua mãe e irmã, que estavam chegando de 
Belo Horizonte. Neste ínterim, Merival telefonou para Jacques que, por 
imposição dos agentes da repressão, insistiu para que Merival subisse até seu 
apartamento. Os agentes do DOI-CODI ameaçaram matar a todos, dizendo 
inclusive que explodiriam o prédio e colocariam a culpa nos subversivos, caso 
ele, professor Jacques, desse algum aviso a Merival de que a polícia estava no 
apartamento. Merival não quis subir, então Jacques desceu entre dois agentes 
do DOI-COM Merival, que estava do outro lado da rua, percebendo algo 
tentou fugir, mas a rua estava cercada por vários agentes que estavam 



disfarçados no local. Merival foi ferido e levado para o DOI-CODI, onde morreu 
sob tortura". 

Esse fato é parcialmente comprovado na "nova" versão oficial apresentada no livro 
"Os anos de chumbo - Memória militar sobre a repressão", Editado pela 
Relume-Dumará, em depoimento do General Adyr Fiuza de Castro, concedido a 
Maria Celina D'Araújo e Glaucio Ary Dillon Soares em março de 1993, págs. 78 e 
79, onde relata: 

"...Então montamos uma armadilha - vou encurtar a história. Colocamos um 
sargento e um cabo junto com o professor Jacques na casa dele, na rua Campos 
Sales. Quatro ou cinco dias depois, o Merival de Araújo, que era um dos 
comandantes da ANL, entrou em contato com ele: 'Você sai com a sacola com os 
revólveres, que eu o estou esperando no posto de gasolina.' Saiu o professor 
Jacques com a sacola, e atrás, o sargento e o cabo, disfarçados. Quando o 
camarada se aproximou dele no posto de gasolina, o sargento e o cabo o 
pegaram. Mas o Merival era realmente um homem valente, forte, muito disposto, 
e estava armado. Então tirou o revólver, e o sargento segurou sua mão: ele 
meteu uma coronhada na cabeça do sargento, rachando-a completamente. Mas o 
cabo, que era uns dois metros de crioulo, um desses tipo PE mesmo, reforçado, o 
pegou na gravata e quebrou seu pescoço. Matou na hora. Mas ficou sem saber o 
que fazer, então pegou um taxi que passava e levou todo mundo para o DOI. E o 
comandante do DOI me telefonou para relatar o fato. Eu lhe disse: 'Mande-o 
voltar para o mesmo lugar, porque não quero gente morta no DOI, não tenho 
como explicar ao Frota. Foi combate de rua.' E foi combate de rua mesmo, não 
é? Mande chamar o rabecão para levar o corpo. E o professor Jacques, dê um 
jeito nele..." 

Esta nova versão não encontra nenhum amparo no Laudo de Necrópsia, feito para 
"confirmar" morte em "combate de rua". No laudo encontra-se a seguinte 
referência: "... o pescoço é simétrico e não mostra lesões..." 

Tampouco no atestado de óbito aparece qualquer referência ao pescoço quebrado. 
Neste documento está registrada como causa da morte: 'ferimento penetrante do 
torax com transfixão dos pulmões, hemorragia interna e anemia aguda 
consecutiva". 

Também podemos observar nas fotos da perícia de local as várias lesões em todo o 
corpo de Merival Araújo, que não foram descritas nem explicadas no laudo de 
necrópsia. E que desmentem totalmente a versão do general Adyr Fiuza, de que a 
única violência foi o cabo quebrar o pescoço de Merival. 

Além destes fatos, outras contradições aparecem nos documentos policiais: 

1 - Horário da morte: 

- Registro n° 1542 da 19' DP - é registrado às 7:20 hs do dia 14/04/73, o 
comunicado do cabo Waldir RG 04617, do 6° BPM, da 3' Cia, do encontro de um 
cadáver na Pça Tabitinga, com ferimento a bala; 



- ocorrência n° 125/73 - da perícia local - que chega ao local às 7:40 hs do dia 
14/04/73; 
- laudo de necrópsia - o corpo dá entrada no IML às 12:10 hs do dia 14/04/73; 
- atestado de óbito n° 133.270 - em nome de Merival de Araújo, morto no dia 
14/04/73 às 16 hs, isto é, quase 11 horas após seu corpo ter sido encontrado pelo 
cabo Waldir 

2 - Exame Papiloscópico negativo (Perícia de Local) 

2 - vestes do cadáver: 

- ocorrência n° 125/73 - perícia local 
calça - tergal cinza-azulada 
cordão à guisa de cinto 
camisa - verde motivo florido 
meias - pretas 
sapatos - preto 

- laudo do IML 
calça - tergal azulada 
camisa - estampada de verde 
cinto - preto e amarelo 
sapato - preto 

- guia n° 16 de remoção de cadáver 
blusa - verde 
calça - preta 
sapatos - pretos 

Nas fotos pode-se observar claramente o cinto e não "cordão à guisa de cinto". 

Seu atestado de óbito de n° 133.270 teve como declarante José Severino Teixeira e 
informa que foi sepultado como indigente, em 24/05/73, no Cemitério de Ricardo 
de Albuquerque, na cova n° 23.274, quadra 21. Em 28 de junho de 1978 seus 
restos mortais foram para um Ossário Geral e, em 1980/1981, para uma vala 
clandestina junto com cerca de 2.000 outras ossadas de indigentes. 

Vários fatores nos levam a concluir que as versões oficiais sobre as circunstâncias 
da morte de Merival Araújo são falsas e visam a encobrir mais uma morte sob 
tortura no DOI-CODI/R.1: 

1 -As fotos mostram marcas de torturas, além dos tiros recebidos; 

2 - Os documentos oficiais de 1973 apresentam várias contradições. Em um deles 
aparece a afirmação de que "... faleceu num encontro com as forças de 
segurança". Em outro documento está registrado que o corpo foi "encontrado"; 

3 - O horário da morte que oficialmente se dá onze horas após o corpo ter sido 
encontrado; 
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4 - O depoimento do professor Rubim Santos Leão de Aquino que relata as 
circunstâncias que cercaram a prisão de Merival; 

5 - A "nova" versão oficial do General Adyr Fiuza de Castro, de que Merival foi 
morto com uma gravata que quebrou seu pescoço e o matou na hora, versão que é 
negada pelo laudo de necrópsia. 

Pelas provas elencadas concluímos que: 

Merival Araújo foi preso por agentes do Estado e foi morto quando estava sob 
custódia do Estado, em dependência policial. 

Pelo exposto pedimos a inclusão de Merival Araújo entre os beneficiados pela Lei 
9.140 de 04 de dezembro de 1995. 

• 

• 
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reuniões na Confeitaria Colombo. O problema é que um dos 
camaradas tinha ligação com uns sargentos da guerrilha de Ca-
paraó. E os sargentos estavam sem ter o que fazer: tinham andado 
na guerrilha, já estavam em liberdade e queriam continuar atuan-
do. Então, eles encamparam os sargentos e mandaram quatro 
deles fazerem um assalto na guarda noturna, na praça Saens 
Paria, onde roubaram cerca de cem revólveres. O material ficou 
nas mãos da RAN, que não sabia o que fazer com aquilo, porque o 
seu pessoal jamais tinha pegado em armas. E aí deu um bolo 
terrível, porque eles entraram em entendimentos com a ALN, que 
quis os revólveres. O professor Jacques ia entregá-los, mas nós o 
prendemos — depois ele foi morto pela ALN na frente dos alunos, 
foi "justiçado" pela ALN. Eu fiquei com muita pena dele. Na 
rebarba da RAN, "caiu" todo mundo. Caía como pêssego maduro. 
E ele caiu também:Interrogado, disse: "Estou guardando os revól-
veres que foram roubados da guarda noturna." "Quantos são?" 
"Cerca de cem revólveres. Eu os coloquei num armário na rodoviá-
ria, e estou em negociações com a ALN para eles irem buscá-los." 
— a ALN era um dos grupos mais ferozes. 

Então, nós montamos uma armadilha — vou encurtar a histó-
ria. Colocamos um sargento e um cabo junto com o professor 
Jacques na casa dele, na rua Campos Sales. Quatro ou cinco dias 
depois, o Merival de Araújo, que era um dos comandantes da ANL, 
entrou em contato com ele: "Você sai com a sacola com os revólve-
res, que eu o estou esperando no posto de gasolina." Saiu o 
professor Jacques com a sacola, e atrás, o sargento e o cabo, 
disfarçados. Quando o camarada se aproximou dele no posto de 
gasolina, o sargento e o cabo o pegaram. Mas o Merival era 
realmente um homem valente, forte, muito disposto, e estava 
armado. Então tirou o revólver, e o sargento segurou sua mão: ele 
meteu uma coronhada na cabeça do sargento, rachando-a comple-
tamente. Mas o cabo, que era uns dois metros de crioulo, um 
desses tipo PE mesmo, reforçado, o pegou na gravata e quebrou 
seu pescoço. Matou na hora. Mas ficou sem saber o que fazer, 
então pegou um táxi que passava e levou todo mundo para o DOI. 
E o comandante do DOI me telefonou para relatar o fato. Eu lhe 
disse: "Mande-o voltar para o mesmo lugar, porque não quero 
gente morta no DOI, não tenho como explicar ao Frota. Foi 

combate de rua." E foi combate de rua mesmo, não é? "Mande 
chamar o rabecão para levar o corpo. E o professor Jacques, dê um 
jeito nele..." 

Bem, o Merival Araújo era um tipo alto na ALN. Eles ficaram 
revoltadíssimos com aquilo, e sabiam que ele ia ter um contato 
com o professor Jacques. Quando este foi posto em liberdade e 
voltou a dar suas aulas, eles foram lá e o metralharam na frente 
da turma, no Colégio Felisberto de Meneses, na rua São Francisco 
Xavier. E picharam todo o colégio. Os garotos ficaram apavorados. 
Isso são reminiscências, não tem nada a ver com... 

Quando no CODI, no Rio, o senhor tinha conhecimento do que o 
Cenimar, o CIE e o CISA estavam fazendo? 

Na maioria dos casos, não. Eu não sabia o que eles estavam 
fazendo, e também, como era um profissional bastante consciente, 
jamais perguntei. Nós temos uma regra em informações: o sujeito 
só deve saber aquilo que é necessário para o seu trabalho. Nunca 
deve querer saber de coisas que não precisa. Então, eu não per-
guntava. 

Mas eles todos sabiam o que o senhor estava fazendo? 

Sim, porque eu comunicava, por dever de ofício. 

O CIE, o CISA e o Cenimar estão na prática acima do CODI, 
pelo que o senhor tem dito. No entanto, o objetivo do CODI era 
coordenar. 

Mas coordenar o CIE, o CISA, o Cenimar... Aí entrava uma 
questão de nível, de ciumada. Como poderia o general Frota, 
comandante do I Exército, coordenar as atividades de um minis-
tro? Não era possível. Nós sabíamos dessa falha — vamos chamar 
isso de falha. Seria necessário um superórgão para isso, porque 
essa coordenação descontentava os mais altos escalões. A PM, a 
Polícia Federal, o DOPS e o DOI não se esbarravam, porque nesse 
nível eu coordenava. Nunca se esbarraram. Agora, com o CIE, com 
o CISA e com o Cenimar, eu não podia fazer nada. 
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Oitava Circunscrição 

Freguesia do Engenho Velho 

ÓBITO N.°133• 2":- 
Dr. CARLOS FREDERICO JOUVIN, Oficial da Oitava Circunscrição do 4, 

Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado da Guanabara. 

RUA ARAUJO PENA, 92 - ESQUINA DE BARÃO DE ITAPAGIPE - TELEFONES 248-4229 - 248-4274 

4b 
CERTIFICA que às folhas 	2 v 	

do livro n.° 
 366:- 

do registro de 

Óbitos foi lavrado hoje o assentamento de 
"MERIVAL DE ARAUJO " 

l 	 O 	 abri  falecid 	aos  14   de 	 de  1973  	às 	 1600horas  na Praça Tabati 

. 1 proximo  poste, n(24281(li&th) 

 

masculino 	 branca:- do sexo 	 de cor 

 

  

estudante .- 	 Mato Grosso 
profissão 	 natural de 	  

Praia do Flamenga() .- 
e residente 	  

24  anos .- 	 solteiro .- 
com 	 de idade, estado civil 	  

Filh 9 de 	 Domingos  de Araujo .- 

profissão 	natural de 	  

e residente 	  

e de  Mery Menezes .- 

profissão    :natural de 	  

e residente 	  

Foi declarante 	 
Jose Severino Teixeira 

sendo  o Atestado de Óbito firmado pelo Dr 

que deu como causa da morte 
 ferimento penetrante do torax com transfixgo dos 

pulmões, hemorragia interna e anemia aguda consecútiva 

Roberto Blanco dos Santos 

0 sepultamento será feito no Cemitério de  Ricardo de Albuquerque .- 
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Ilmo. Sr. 

MIGUEL REALE JUNIOR 

Presidente da Comissão Especial 

Esplanada dos Ministérios - Ministério da Justiça 

Anexo II sala 621-B - Brasília-DF 

Estamos encaminhando documentação complementar para que seja anexada ao processo n° 

169 de MERIVAL DE ARAUJO. 

• 
- Certidão de nascimento 

- carta de Merival de Araujo -12/5/70. 

Atenciosamente 

Brasíla, 25 de março de 1996 

IARA XAVIER PEREIRA 

COMISSÃO DOS FAMILIARES DOS MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS 



Março 
O referido é verdade e dou fé. 

Alto Paraguai 

VIER DE MATTOS. ARMANDO 

D ERATi vA  ,y) 
°O 

r.60). ys 

ESTADO DE 

COMARCA. DE 

MUNICÍPIO DE 

DISTRITO DE 

REGISTRO CIVIL 

Mato Grosso di 
Diamantino. 

Oficial 	efetivo  
Pone: 7'"V ""'" 

do Registro Civil 

, sob N° de CERTIFICO que, às fls 	122. 	do livro A 	02.  
Ordem  235.  foi lavrado o assento do nascimento de  MERIVAL DE ARAUJO.:: 

do sexo , nascid 	 masculino. no dia  Quatro (04). 	de 

às  5 	horas e IJAL minutos, em seu domicilio, nesta Cidade. 

Fevereiro de 1954 tendo sido declarante O assento foi lavrado em  06  de 

a própria ma-e.  

:  •• 
• • 
• 

Certidão de Nascimento  

• • • 

Janeiro 	de mil  novecentos e quarenta e nove (1949). 

filh  o  de  DOMINGOS DE ARAUJO. 
e de Dona  IVIRRY MENEZES. 

e serviram de testemunhas  Adão Rocha Prates e Lourival Letubal da Rocha.  

Observações-  Feito em virtude do Decreto—Lei Federal n2 13.556 e  
suas modificações.:: 	  

OFICIAL 

(Ord. 26 
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Comissão Especial Lei n. 9.140/95 - Desaparecidos Políticos 

Processo n. 169/96. 

Interessado: Rosimar de Araújo Vieira, representando Mery Menezes. 

Falecido: Merival Araújo. 

A requerente, representada pela filha Rosimar Araújo 	Vieira 

(procuração à fl. 6), é mãe de Merival Araújo. Pede o reconhecimento da 

morte deste seu filho como enquadrada no art. 4°, I, "b", da Lei n° 9.140/95 e 

solicita investigações no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, no Rio de 

Janeiro, para localização do corpo. Pede, ainda, a indenização própria. 

VOTO 

Merival Araújo era militante da Ação Libertadora Nacional (ALN). Em 7 

de maio de 1973, segundo testemunho de moradores de prédio no bairro de 

Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde se encontrava, foi preso por agentes de 

segurança. Apareceu morto, uma semana depois, em praça pública. Laudo 

necroscópico descreveu escoriações em partes do seu corpo. Foi enterrado 

como indigente em vala comum. 

Os autos trazem análise crítica, produzida pela Comissão dos 

Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos, que desautoriza a versão 

oficial, que noticiava a morte como tendo ocorrido em confronto com agentes 



• 

de segurança. Há transcrição de testemunho de Rubim Santos Leão; 

Aquino, confirmando que Merival fora preso. O acervo fotográfico dos autos---.. 

acreditam a versão sustentada de morte por causas não-naturais, em 

seguida a detenção por agentes públicos. 

O voto é pelo reconhecimento da morte como enquadrada no art. 4°, I 

"b", da Lei n° 9.140/95. A indenização respectiva deverá ser calculada no 

tempo oportuno. A localização do corpo deverá aguardar o momento em que 

a Comissão passar a cuidar do tema. 

PS/2 /1,-Owl,"-cwo 

• 

!-Wbrica 
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DIÁRIO OFICIAL 
	

NI° 80 QUINTA-FEIRA, 25 ÁBR 1996 

- JOSE ROBERTO ARASTES DE ALMEIDA brasileiro. solteiro. nascido a 07 de levertro'de 194, 	estado 
de São Paulo. filho de Jose Arames de Almeida e Mela Mononi de Almeida (morto CM 1971) 

- LINCOLN CORDEIRO OUT. tendem), asado. nascido a 17 de Junho de 1907 
filho de Edmundo Oest e Eatquiela Cordeiro Oesi (morto em 19'2) 

Ministérios 

runagik— Ministério da Justiça 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA N9 232, DE 24 DE ABRIL DE 1996 

O Ministro de Estado da Justiça, com base no disposto 
na Lei no 91, de 28/8/1935, regulamentada pelo Decreto no 50.517 de 
2/5/1961, usando da competência que lhe foi delegada pelo art. 10, 
inciso I, do Decreto no 1.698, de 13 de novembro de 1995, resolve: 

Art. 19 Indeferir o pedido de título de Utilidade 
Pública Federal requerido pela instituição: 

- LUIZ EDUARDO DA ROCHA MERLINO. brasileiro. solteiro. nascido a 
São Paulo, filho de Lao Mesuro e Iracema Rocha da SIE a Medulo (mono em 1971L 

- MERIVAL ARAÚJO. brasileiro. solteun, nascido a 04 de Janeiro de 1949-no estado do Mato 	filho dc 
poirmigos de Aramo e Men Menezes I morto em 1973). 

• MANOEL ALEIXO DA SILVA brasdesro. soltem nascido a (),I de Junho de 1931 no estado de Pernambuco 
filho de João Mexo da Silva e Mana Sabino da Silva (morto em 1973). 

- NELSON JOSÉ DE ALMEIDA branletro. solteiro nascido no estado dc Minas Gerais. filho de Mame) 
CeLnqam e Ana Terva de Almeida (mono em 1969) 

- PEDRO VENTURA FELIPE DE ARAÚJO POMAR. bramiam, casado, mando a 23 dc setembro de 1913 00 
estado do Para filho de Felipe Cessão Pomar e Rosa de Araujo Pomar (mono em 1976). 

- NORBERTO NEHRING. brasileiro. casado nascido a 20 de setembro de 1940 no estado de São Paulo. filho de 
Ia lhes Nehring e Nice Monteiro Carneiro Nehruig (morto em 19701. 

Da data da publicação date ato de recouhecunento de todos os listados acima. constam-se os prazos explicitados no 
paragrafo 2' artigo 7' e parágrafo 1', o, fine, do artigo 10. da .1.8 referida In 

Para aqueles acima reconhecidos que não tenham certidão de Olmo. da data deste reconhecimento fio autorizada -I 

sua emissão 

ESCOLA PRESBITERIANA ERASMO BRAGA, com sede na cidade de Dourados, 
Estado de Mato Grosso do Sul, portadora do CGC no 03.618.436/0001-37 
(Processo MJ no 24.172/95-89). 

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

(1111/ 

	
NELSON A. JCE 

RICARDO DE ALVARENGA FERREIRA 
Secretário Executivo 

SECRETARIA DE JUSTIÇA 

Departamento de Classificação Indicativa 
PORTARIAS DE 19 DE ABRIL DE 1996 

(Of. n9 81/96) 

COMISSÃO ESPECIAL DE DESAPARECIDOS POLÍTICOS 
EXTRATO DA ATA DA SET1S4A SESSÃO OFIDINARIA 

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 19% 

A Conussão Especial reunida em sua setima sessão °Minara no dia 23 de abn/ de 19%. reconheces as pessoas 
abaixo como inserias na npificação do artigo 4'. 1, b. da Lei n' 9 140. de 04 de dezembro de 1995 

- ALDO DE SA BRITO SOUZA NETO. brasileiro. solteiro. nascido a 20 de Janeiro de 1951 no estado do Rio 
Janeiro. filho de Aldo Leão de Souza e Therezinha Barros Camas de Sniwa (mono em 19711. 

- ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA. brasileiro, solteiro, nascido a 09 de agosto de 1949 no estado do Rio de 
Janeiro. filho de João Batista Xavier Pereira c Zilda Paula Xavier Pereira (morto em 1972). 

- CHAEL CHARLES SCHREIER. brasileiro. solteiro, nascido a 23 de abril de 1946 no estado de São Paulo. filho 
de Art Sehrmer e Emitia B Schreier (morto em 1969). 

Grande do Norte, filho de Luis Elias dos Santos e Jciana Elas Bezerra (mono em 1973), 

Gerais, filho de Joao Batista Moura Drumond e Zdab de Carvalho Drumond (mono em 1976). 
- JOAO BATISTA FRANCO DRUMOND. brasileiro, casado. nascido a 28 de maio de 1942 no estado de 7.1m4 

- EMMANUEL BEZERRA DOS SANTOS. brasileiro, solteiro nascido a 17 de Junho de 1943 no estado do Rio/ 

- JOAQULM CÂMARA FERREIRA. brasileiro casado. nascido a 05 de setembro de 1913 no estado de São 
Paulo. filho de Joaquim Baptista Ferreira Sobrinho e Cleoruce Camara Ferreira (mono em 1970). 

A Diretora Substituta do Departamento de Classificação Indicativa, no uso de suas 

atribuições, e tendo em vista o disposto nos artigos 21, inciso XVI e 220. parágrafo 3°, inciso 1 
da Constituição Federal e art. 74 da Lei n° 8069, de 13 de julho de 1990, resolve classificar os 

programas: 

N° 499 - O GUERREIRO MUNDO PERDIDO (WARRIORS PF THE LOST WORLD, EUA -

1983). Produtor N° 449 -: Robert Bessi Direção: David Worth. Distribuidor: Dell - Comércio e 

Empreendimentos Ltda. Gênero: ficção: Classificação: televisão (longa metragem e trailer) -

desaconselhável a exibição antes das 21 horas. Impropriedade violência, tensão e 
desvirtuamento de valores éticos. Processo MJ N° 8000-003602/96-19. Requerente: Rádio e 

Televisão Bandeirantes Ltda.. 

N° 500 - ROBOJOX, OS GLADIADORES DO FUTURO (ROBOJOX, EUA - 1989). Produtor: 

Albert Band Direção: Stuart Gordon. Distribuidor: Dell - Comércio e Empreendimentos Ltda. 

Gênero: ficção. Classificação: televisão (longa metragem e trailer) - desaconselhável a 

exibição antes das 20 horas. Impropriedade violência moderada e tensão. Processo MJ N° 
08000-003603/96-81. Requerente' Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda. 

N° 501 - O TERCEIRO HOMEM (THE THIRD KEED, INGLATERRA - 1949). Produção e 
Direção: Caro! Keed. Distribuidor: Lumiére Latin América Audiovisual Ltda. Género: drama 
Classificação-  televisão (longa metragem e trailer) - desaconselhável a exibição antes das 21 
horas Impropriedade: desvirtuamento de valores éticos. Processo MJ N° 08000-003604/96-
44. Requerente: Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Imprensa Nacional - IN 
SIG - Quadra 6, Lote 800 CEP 70604-900, Brasilia, DF 

Telefone. PABX, (061) 313-9400, Fax (061) 313-9540 

Telex 61-1356. CGC/MF. 00394494/0016-12 

Publicações - Os originais devem ser entregues na Seção de Seleção e Registro de Matérias, 
no horário das 7h30 ás 16 horas. Qualquer reclamação deve ser encaminhada, por escrito, 
Divisão de Jornais Oficiais, no prazo de cinco dias úteis após a publicação. 

Assinaturas - Valem a partir de sua efetivação e não incluem os suplementos, que podem ser 
adquiridos separadamentè. 

ESAÚ MENDES SIRQUEIRA 

Diretor-Geral Substituto 

JOSÉ GERALDO GUERRA 
Coordenador Geral de Produção Industrial 

DIÁRIO OFICIAL - Seção 1 

Órgão destinado à publicação de atos normativos 

CATARINA ACIOLI DE FIGUEIREDO 
Chefe da Divisão de Jornais Oficiais 

KÁTIA MARIA MACIEL CASTOR 

Editora 

Preço página: 0,0053 

Diário Oficial 
	

Diário da Justiça 

	

Seção 1 	Seção 2 	Seção 3 
	

Seção 1 	Seção 2 	Seção 3 
IMPRENSA NACIONAL 

Assinatura semestral 
	

67,32 	21,12 	63,36 	79,20 	159,72 	64.68 

Quantidade media de paginas 	
96 	 30 	 90 	 114 	 228 	 92 (últimos 12 meses) 

ECT 	

56,78 	29,04 	51,48 	56,78 	104,28 	51,48 Porte (superficie) 	

149,16 	73,92 	149,16 	149,16 	271,92 	149,16 
Porte (aereo) 

Preço do centimetro para publicação de matenas 	 8,40 

Informações: Seção de Assinaturas e Vendas - SEAVEN/DICOM 
Telefone: (061)313-9900 (busca automática) 
Horário: das 7h30 ás 19 horas 

(Valores em R5) 
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PROCESSO N° 0169/ 96 , de 07/03/96. 

REQUERENTE : ROSNAR DE ARAÚJO VIEIRA (IRMÃ) 

DESAPARECIDO POLÍTICO : MERIVAL ARAÚJO 

Senhor Presidente, 

A requerente é irmã do desaparecido e apresentou documentação que a 
habilita ao recebimento de indenização. 

Consta, ainda, que a mesma representa sua mãe MERY MENEZES, razão 
pela qual a identificamos como a única requerente. 

Certidão de Nascimento às laudas 42. • 	
Certidão de Óbito às laudas 25. 

A Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos reconheceu e o incluiu nos 
beneficiados pela Lei 9.140/95 (Ata CEDEP às fls.18). A publicação no D.O.U. de 
06.03.96, descreve-o da seguinte forma: 

"MERIVAL ARAÚJO, brasileiro, solteiro, nascido a 04 de janeiro de 1949 
no estado do ,Mato Grosso, filho deDomingos de Araújo e Mery Menezes 
(morto em 1971)" s 

- 
Para efeito de indenização, em consonância com o artigo 11 e seus 

parágrafos,a requerente faz jus a importância de R$ 124.110,00 (cento e vinte e quatro 
mil cento e dez reais), a qual se baseia nos seguintes cálculos: 

ÉPOCA DO 
DESAPARECIMENTO 

IDADE NA DATA DO 
DESAPARECIMENTO 

EXPECTATIVA MÉDIA 
DE SOBREVIDA 

VALOR 
ÚNICO (R$) 

VALOR TOTAL 
INDENIZAÇÃO (R$) 

1971 24 41,37 3.000,00 124.110,00 

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

Brasília/0 d setembro de 1996 

Argeu amo 
AssessorTécnico 



Aio. 6S-• ►  . Ciljo 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
COMISSÃO ESPECIAL 

LEI N° 9.140/95 

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

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

RESOLVE: 

Deferir o requerimento formulado por ROSIMAR DE ARAÚJO VIEIRA com 

base no art.10 e seus parágrafos, IRMÃ de MERIVAL ARAÚJO , conforme avaliação da 

documentação constante do Processo n° 0169/ 96 , de 07/03/96. 

Em decorrência, a requerente poderá receber indenização a título reparatório a 

importância de R$124.110,00 (cento e vinte e quatro mil cento e dez reais), conforme 

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

República. 

Brasília, 	de setembro de 1996. 

CAtiguel 'Rea e Junior 
C01111~50 Especial • Lei n.o 9140/95 

PRESIDENTE 



0'316 161; 
0 

0316 1614 

:5C12DECTXC BR 
256512ECTX BR 
CDA088746 1609 1430 
ACFCPAI/CUIABA/MT 

URGENTE 
CRISTIANO ORINORINE 
MINISTENIO DA JUSTIÇA 
ANEXO II SALA -621 
MASILIA/DF 70064-900 

ATENDENDO SOLI0ITAÇA0 DADOS INFORMO CONTA NR-19129/7 
AGENCIA 1130 ITAU PORTO NOME ROSIMAR OU NERY MENESES, 

Q 
DL 
DL 
o 

 

REMETENTE 
ROSIMAR DE ARA03.a NEIRO 
RUA A N/0 221 RESIDENCIAL DIAMANTE PLOCO- A• 01 APTO-32 
UOSQUE DA SAUDE 
CUIABA/MT 78050 400 

256512E= DR 
2561:-'NECTXC 

IQ O 

o 

 

< • < 

C
CC I6J 

D 
L1J 

< 
L11` 
I— 8 

  



Remetente 

Endereço 

ATO Q),S, g, (5-9120 

• 



fr22x1)(___ 

Kl o li 
RR 	 i 

F"'° 'Oc•gNP , 01J0 





ATO (95" 	G ie ho  

SY 	ir 0 -  • O/  AÁL) 

-UL 4'  # 3 	) 
14JO Sxouu,cx) 

UMA 0 u aLe-u_ e,ot,  
-u~ 

O O_ 	Uc,çt 



Mensagem 

Sra. Teresa, 

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria os 
processos abaixo listados para que se proceda ao pagamento das 
indenizações a que dizem respeito. 

Merival Araújo 024528/96-567 
Manoel Aleixo da Silva 020524/97-34 
Nelson José de Almeida 020550/97-44 
Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar 003715/97-96 
Norberto Nehring 004331/97-08 
Antônio Benetazzo 020520/97-83 
Avelmar Moreira de Barros 020521/97-46 
Dimas Antônio Casemiro 004330/97-37 
Helber José Gomes Goulart 020535/97-51 
Luiz Hirata 004329/97-58 
Raimundo Eduardo da Silva 024533/96-96 
Roberto Cietto 020523/97-71 
Severino Elias de Mello 020522/97-17 
Getúlio D'Oliveira Cabral 004327/97-22 
Lígia Maria Salgado Nóbrega 020525/97-05 
Divo Fernandes D'Oliveira 020527/97-22 
Manoel Fiél Filho 020519/97-02 
Vitor Carlos Ramos 020531/97-08 
Henrique Cintra Ferreira de rnellas 014348/97-29 
Célio Augusto Guedes  020526/97-60 

cir.; , e 40 

Ministério da Justiça 
Gabinete do Ministro 
Comissão Especial Lei 9140/95 
Mortos e Desaparecidos Politicos 

DESPACHO 

06 / 10 / 97 . 

Dest.: 	Sra. Teresa Rodrigues de Lima 
Ass.: 	Indenizações 
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José Gomes Teixeira 020529/97-58 
José Maximino de Andrade Netto 020541/97-53 
Alfeu D'Alcântara Monteiro 020530/97-37 
Ângelo Cardoso da Silva 020540/97-91 
Carlos Roberto Zanirato 020528/97-95 
Elvaristo Alves da Silva 004328/97-95 
Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão 021946/97-91 
Lucimar Brandão Guimarães 020534/97-98 
Roberto Macarini 020533/97-25 
Antônio Ferreira Pinto (Antônio Alfaiate) 020536/97-13 
Carlos Lamarca 021944/97-65 
Carlos Marighella 021.943/97-01 
José Campos Barreto 020537/97-86 
Epaminondas Gomes de Oliveira 004326/97-60 
Mauricio Guilherme da Silveira 020532/97-62 
Boanerges de Souza Massa 021945/97-28 
Cassimiro Luis de Freitas 004325/97-05 
Lourenço Camelo de Mesquita 004324/97-34 
Otoniel Campos Barreto 020537/97-86 
Jeová Assis Gomes 004322/97-17 
Ary Abreu Lima da Rosa 004321/97-46 
Edson Neves Quaresma 004320/97-83 
Wlademiro Jorge Filho 020553/97-32 

Atenciosamente, 

' --Elisabeth Vargas 
Secretária-Executiva 
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REPÚBLICA  

FEDERATIVA 

DO BRASIL Diário Oficial 
IMPRENSA NACIONAL 	 BRASÍLIA - DF 

PREÇO: R$ 1,48 ANO CXXXV - N° 172 	SEGUNDA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 1997 

República. 

DECRETA: 
An. 12  Ficam concedidas. na  forma dos aras. 10 e 11 da Lei n° 9.140,-de 4 de 

dezembro de 1995. as indentzações aos beneficiários constantes do Anexo a este Decreto. 

Art. 2í' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 5 	de 	getentro 	de 1997: 176' da Independencia e 109' da 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
leis Rezende 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, inciso IV. da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 22  do art. 11 da Lei n2  9.140, de 4 de 
dezembro de 1995. e o parecer da Comissão Especial instiniida pelo art. 4' da citada Lei, 

BENEFICIÁRIO .-- 
"7 

DESAPARECID0j,,,,ORTO PARENTESCO INDENIZAÇÃO 
RI 

Limar de Arako Mensal Araújo .siri ,/ 124.110,00 
Isabel Simplista da Cm:cucu Manual Aleiro da Silva companha. 100.000,00 
Enes de Almeida Nelson José de Almeida 1,1111i0 124.110.00 
Wladimir Ventura Torres Pomar Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar filho 100.000.00 
Marta Moraes hiehnni e 
Mana Lygia Quart. de Moraes 

Ncrberto Nehring cônjuge e 
filha 

111.360.00 

Nordana &termo Antônio Benctuzo Irmão 111.36000 
Veruhru de Barros Neubert Ave Ima, Moreira de Barros filha 100.000.00 
Fabiano Ceur Cnemso Dumas Antésnso Carmim filho 124.110.00 
Elba Mana Geulart Silva lietber José Gomes Goulart trml 111.360,00 
Joana Heau Luar Huata smil 1 H.360,00 
Pedro Eduardo Rumando Eduardo da Silva Pai 124.11003 
Lua Ciem Roberto Ciem mio 100.00000 
Mana da GIM. de Mello Topara Rudsger Sevenno Elias de Mello filha 100.000.00 
Alexudre Reaende Cabral GetúlmE0Obvera Cabral filho 111.360,00 
N191111.11.111.1Salgado N6brega Ligia Mana Salgado Nésbrega ora 138.30000 
Alba Valera D'Obveira Divo Fernandes D.Olive. filha 100.000,00 
Thereza de Lande. Mun. Feel Manoel FUI Filho Majore 100.000,00 
Paulo Roberto Ramos Vstor Carlo. Ramos MOIO 111.360.00 
Manoel Autua. de Ornellu Neto e 
Juliana Carvalho de °rufias Monturo 

Henrique Contra Ferre. de Ornellaa filhos 100.030.00 

Lera Geste. Barroso Cilho Augusto Guedes filha 100.000.00 
Zeor Bento Testava José Gomes Teme. cônjuge 111.360.00 
Oda. Foelkel de Andrade Nem José Masumino de Andrade Nem °Muge 100.000,00 
Alies Mat. Monteiro, 
Cisma Pedires Morteiro e 
Mana Helena ~CM 

Aliso D hkimara Monturo filho. 100.000,00 

Bento Cardoso da Silva Angelo Cardoso da Salva armo 111.360.00 
Emelt,. Furtado Zanu-ato Carlos Roberto Zanzrato mãe 137.220.00 
Nobeno da Silva Eivar. Alves da Silva filho 100.000.00 
Zonude de Carvalho Beltrão Custone Lues& de Carvalho Beltrão mãe 138.300.03 
LeovegikM Guimarães LIJCITIII Brandão Guimarães pai 124.110.00 
José Pad, Muar. Roberto Macarini irmão 137.22000 
João Ferra ra Prmo Amenizo Ferreira Puno Irmão 100.0181.00 
Ma'• a Par ara Lanares Carlos Limar. ~luze 100.000.00 
Cla 	Chufe 
Carla Augusto Manghella 

Carlos ~exila cônjuge e 
filho 

100.000.00 

Olival Campa Barreto, 

Ana Campos Barreto. 
Mana Doiam Campos Barrem. 
Oldenco Campos Barreto e 
Edinalva Campos Barreto 

José Campos Barrem anãos 124.110.00 

Avalio. Cunha da Rocha Eparnsnondas Gomes de Oliveira cônjuge 100.000.00 
Maria Lacerda de Almeida da Silveira Munem Guilherme da Silveira mãe 137.220.00 
Cyro Massa Boanerges de Souza Musa irmão 100.000.00 
Comer.. Alves de Erra. Cassimrro Luis de Freitas filho 100.00000 
Dalva Soares Pelem Lourenço Camelo de Mesquita companheira 100.000.00 
Olival Campos Barreto. 
A. Campos Barreto. 
Mana Dolores Campos Banem. 
Oldenco Cunpos Barrem e 
Edinalva Campos Barreto 

Otoniel Campos Barrem irmãos 137.220,00 

Mana Assas Cromes Jeová Assis Gomes mie 111.360.00 
Mana Cum. Abreu LIMA da Rosa Arv Abreu LM§ da Rosa mãe 124.110,00 
R &imunda Quaresma de Frestas Edson Neves Quaresma srrna 100.000.00 
Ueltton Nau-Imenso Jorre Wladernsro Jorge Filho filho 100.000.00 

• 

• 

DECRETO NB 2.318, DE 5 DE SETEMBRO DE 1997 

Concede indenização à familia de pessoa 
desaparecida ou morta em razão de 
participação, ou acusação de participação. em 
atividades políticas, no período de 2 de 
setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. 

Atos do Poder Executivo SEOF IGM/MJ 

Proc N.1.S2g 
Fis 



EVENTO INSCRICAO í 
510204 97NE00235 	 334909301 

INSCRICAO 2 	CLASSIF.1 CLASSIF.2 

SIAFI97-0OCUMENTO—CONSULTA—CONOD (CONSULTA ORDEM 'BANCAR)A) 
23/10/97 iOn18 	 USUARIO CLEUSA 
DATA EMISSA0 	N 21Out97 TIPO DE OD 	11. 	 NUMERO v,  970B00247 
UO/OESTAO EMITENTE:: 200001 / 00001 — GABINETE DO MINISTRO — MJ 

DANCO n 00í 	AGENCIA 	3606 	CONTA CORRENTE n 997380'— 

FAVORECIDO 	 451.88653i-68 	— ROSIMAR DE ARAUJO VIEIRA 
BANCO n 341 	AGENCIA N 1130 	CONTA CORRENTE n 191297 

DANCARIO 	003614031-7 	RE00168 	PROCESSO u 024528/96-56 
INVERTE SALDO N NAO VALOR 	 24.110v00 

OBSERVACAO 
PAGAMENTO DE INDENIZACAO A FAMILIA DE DESAPARECIDO POLÍTICO. 

VALOR 
124.1.10,00 

LANCADO POR n 09660283172 — CLEUSA 
	

tio u 200001. 	21Out97 	i4:43 

PF1.,AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12RET8RNA 

L=01 C=01. 	 14n46 



J SE DE JESUS FIL 
""-JORDENADOR P/ ASSINATURA — 

C> 
SIAFI — SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 	 DATA—REFERENCIA — 21/10/97 
0.12361.CS 	 RELACAO DAS ORDENS BANCARIAS EXTERNAS 	 97RE00168 

UNIDADE GESTORA — 200001 GABINETE DO MINISTRO — MJ 	 GESTA() — 00001 TESOURO NACIONAL 
BANCO — 001 BANCO DO BRASIL S.A. 	 AGENCIA—  3606 PRES.REPUBLICA—BSB 

NUMERO 	NUMERO TIPO 
	

INDICACAO DE 
BANCARIO 	DA OB 	OB FAVORECIDO 

	
BANCO AGENCIA 	CONTA 	 VALOR CANCELAMENTO 

elà3614031-7 247 
	

11 ROSIMAR DE ARAUJO VIEIRA 	 341/01130 191297 	 124.110,00 	  
WITAL R$ 
	

124.110,00 CENTO E VINTE E QUATRO MIL, CENTO E DEZ REAIS**************************************************** 
************************************************************************************************* 
******************************************************** 

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, 

DATA 21/10/97 — LOCAL — —DF 

EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS. 

TERESA RODRIGUES DE LIMA 
— RESP. SETOR FINANCEIRO 

• 
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SERVICO PUBLECO FEDERAL 
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO EFI~L 

LNH u 

EMISSAO 	25Set97 	NUMERO!: WNE00225 
	ESPECTE.: EMPENHO DE DESPESA 

EMITENTE ',: 200001/00001 - GABINETE DO MINISTRO 
	MJ 

CGC 	00394494/0001-36  FONE 221:-1_440 

ENDERECO 	ED. SEDE. 4. ANDAR SALA 417 - 
MUNICIPIO 9701 - BRASILIA 

CREDOR 	45189531-60 - ROSIMAR DE ARAUJO VIEIRA 

ENDERECO 	RUA "A" 	- RESIDENCIAL DIAMAN
-TE BLOCO A-i APT. 32 

MUNICIPIO 9067 - CUTABA 	
U1:: MT CEP 

OBSERVACAO / FINALIDADE 
PAGAMENTO DE INDENIZACAO A FAMILIA DE DEGAPAREGJD O roLi,TIco. 

• k= .5. 30101 0031013 6400053 577995 0i00000000 349093 000000 J:= 

TIPO 2 ORDINARIO 	
MODALIDADE Dr LICITACAO NAO SE APLICA 

AMPARO 	 INCISO 	 PROCESSW 024528/96- 6 

UE/MUNICIPIO BENEFICIADW PE / 2499 

ORIGEM DO MATERIAL 
1:TERENCIA DA DISPENSA 

VALOR EMPENHO 	 124.1.104.0 
ENTO E VINTE E QUATRO MIL CENTO E DEZ REAIS***********************

******  

'.************************************************************************* 
'***********************°f**************-**

****~**** 

m^Tr..i..)Tm nU w,.....puT 

ESPLANADA DOS MINISTRIOS 
Ur. !. E CUP 70064-900 

rt: 



Aro, bsr, C p.10 `P) 

Folha N9  

Processo OakX 5  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Órgão 	  Rubrica 

SECRL -7,RiA CE coNinoLE INTERNO 
CiSET - 

GM/MJ, em (03,../ 

Teresa 'Rodrigues le -elmo 
Co-Roaponsárat 


