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A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República tem a honra de apresentar este livro, 

que resume a trajetória e os momentos marcantes 

da atuação do Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana, (CDDPH), de 1964 a 2010. 

Primeiro fruto institucional da Declaração Uni-

versal de 1948 no Brasil, o CDDPH nasceu dias 

antes da implantação de uma longa ditadura em 

nosso país. E só conseguiu atuar com a indepen-

dência e a soberania que seu nome exige muitos 

anos mais tarde. 

Batizado sob o signo da violência e tendo como 

desafio enfrentar um legado de séculos de escravi-

dão, de extermínio de índios e de exclusão social, o 

conselho teve como vocação e cotidiano a apuração 

de casos emblemáticos de graves violações de 

Direitos Humanos. 

Enfrentou as dificuldades vividas por quem se 

aventura nos meandros da luta pelos grandes ide-

ais da liberdade e da igualdade, mas terminou se 

firmando como o conselho nacional mais antigo 

em atividade e como ator decisivo na construção 

e reconstrução histórica dos Direitos Humanos 

no Brasil. 

Fortalecido após a Constituição Cidadã de 1988, 

acumulou reconhecimento crescente nos últimos 

16 anos, durante os governos FHC e Lula, como 

canal de participação e interação democráticas 

entre Estado e sociedade civil. O CDDPH pleiteia 

hoje, junto aos organismos da ONU, seu creden-

ciamento como Instituição Nacional de Direitos 

Humanos. Esse novo degrau exigirá aperfeiçoa-

mentos em sua estrutura e composição, buscando 

garantir completa independência em relação aos 

governos e sua perenidade. 

É para registrar e celebrar essa caminhada, 

projetando-a rumo ao futuro, que este livro foi 

encomendado a uma equipe profissional de 

pesquisadores e jornalistas, que teve como base 

para sua investigação o próprio acervo documental 

do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana – parte dele já infelizmente perdida, seja 

pela inépcia de funcionários, seja pelos surtos 

de eliminação deliberada de vestígios, cacoete de 

todas as ditaduras da história.

Rica fonte de informações, dados e referências 

para estudantes, militantes e gestores de Direitos 

Humanos, este livro é dedicado a todos os conse-

lheiros, homens e mulheres, que, com generosida-

de e atuação voluntária, integraram o CDDPH nes-

tes 46 anos, fazendo dele uma trincheira legítima 

na defesa dos Direitos Humanos, mesmo à custa 

de incalculáveis prejuízos pessoais e familiares. 

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

ApreSenTAção e dedicATóriA 
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Havia apenas oito anos que a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos tornara concreta, em 1948, 

a concepção da inviolabilidade da pessoa em seus 

direitos e liberdades fundamentais quando, em 

abril de 1956, o deputado da UDN Bilac Pinto pro-

pôs ao Legislativo brasileiro a criação de um órgão 

inspirado nos mesmos princípios, que detivesse o 

papel de guardião dos Direitos Humanos. 

A iniciativa da Organização das Nações Unidas 

(ONU) decorreu do sentimento de perplexidade 

e horror diante da constatação de que, apesar do 

amadurecimento civilizatório acumulado ao longo 

de séculos, a humanidade havia sucumbido às 

atrocidades da Segunda Guerra Mundial. No Brasil 

do coronelismo, enxada e voto, das profundas 

marcas deixadas pela escravidão e pelo extermínio 

de índios, que marcaram o processo colonizador, 

a questão dos Direitos Humanos ainda era algo 

muito distante. 

O projeto de instituição do Conselho de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) se 

mostrou um passo extremamente avançado para 

uma época em que os Direitos Humanos mal 

encontravam eco na sociedade, especialmente na 

América Latina. Pioneiro, o CDDPH esperou três 

décadas para ver surgir um Brasil preparado para 

acompanhar seu passo. 

Da proposta inicial a 2010, a trajetória do conse-

lho se tornou um registro vivo do acidentado e 

muitas vezes doloroso processo pelo qual o país 

passou para assimilar e começar a pôr em prática 

os princípios da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. A consistência da ideia de Bilac Pinto 

se comprovou na permanência do modelo de atu-

ação do órgão e na vitalidade com que continua a 

executar seus propósitos, embora as circunstâncias 

tenham passado por extraordinária evolução. 

Na essência, o papel do conselho se mantém como 

foi proposto em 1956 – receber denúncias de viola-

ções de direitos e acionar os poderes públicos para 

apurar os fatos, propiciando o acompanhamento 

das investigações pela sociedade civil e monitoran-

do a busca de soluções abrangentes. Nesse proces-

so, a prioridade do organismo são as denúncias de 

violação e de impunidade, cuja gravidade atinja os 

preceitos angulares do Estado de Direito: chacinas, 

desaparecimentos de opositores políticos, negação 

de direitos a minorias vulneráveis, assassinatos 

de defensores de Direitos Humanos, abusos de 

autoridade e práticas de tortura, crime de lesa-

humanidade conforme dispositivos do direito 

internacional e da Constituição brasileira de 1988. 

Perfil institucional 

O CDDPH segue o modelo de colegiado pluralista, 

formado por um corpo estável de conselheiros, 

entre titulares e suplentes, indicados para repre-

inTrodução 
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sentar os poderes públicos e diferentes setores 

da sociedade civil. Desde 2003, está inserido no 

âmbito da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 

da Presidência da República. O presidente do 

conselho é o ministro de Estado chefe da SDH, 

sendo o vice-presidente eleito pelo próprio cole-

giado. Embora esteja diretamente ligado ao Poder 

Executivo, o órgão atua de forma independente e 

tem estrutura para agir de maneira efetiva quando 

delibera e apura denúncias. 

Integram o colegiado um representante do Minis-

tério das Relações Exteriores e outro do Ministério 

Público Federal. Do Legislativo, participam os 

líderes da maioria e da minoria na Câmara e no 

Senado. São membros, ainda, representantes da 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI), da Asso-

ciação Brasileira de Educação (ABE) e da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), além de dois pro-

fessores renomados, um de direito constitucional 

e outro de direito penal1. Nos últimos anos tornou-

se rotina a constituição de comissões especiais e 

subcomissões para apurar denúncias concretas.

1 A composição inicial do conselho, conforme a Lei nº 4.319, 

de 1964, era a seguinte: ministro da Justiça e Negócios In-

teriores, presidente do Conselho Federal da OAB, professor 

catedrático de direito constitucional de faculdade federal, 

presidente da ABI, presidente da ABE, líder da maioria na 

Câmara dos Deputados, líder da minoria na Câmara dos De-

putados, líder da maioria no Senado, líder da minoria no Se-

nado. Essa composição foi alterada algumas vezes, por meio 

de outros dispositivos normativos supervenientes, como foi o 

caso da Lei nº 5.763, de 1971, que ampliou de nove para 13 o 

número de membros titulares do CDDPH. Acrescentaram-se 

à sua composição representantes do Ministério das Relações 

Exteriores, do Conselho Federal de Cultura, do Ministério 

Público Federal e um professor catedrático de direito penal 

de faculdade federal. 

Os conselheiros trabalham voluntariamente para o 

CDDPH, ou seja, não são remunerados pela parti-

cipação. Os recursos que mantêm o órgão provêm 

exclusivamente do governo brasileiro. Seu orça-

mento não inclui nenhum financiamento externo, 

e os gastos se destinam à cobertura de despesas 

de deslocamento dos conselheiros e dos grupos de 

trabalho, bem como da estrutura administrativa. 

As reuniões do CDDPH são abertas ao público e à 

imprensa, sendo rotineira e ampla a participação 

de organizações e ativistas da sociedade civil, com 

direito a voz. 

Dinâmica operacional 

Entre suas atribuições, o CDDPH tem o po-

der de adotar resoluções e realizar apurações2. 

Durante suas diligências, a legislação confere ao 

órgão competência para requisitar informações 

de autoridades e ouvir testemunhas, vítimas e 

peritos, assim como monitorar as recomendações 

legais e administrativas encaminhadas a órgãos 

e autoridades envolvidos nos casos de violação de 

direitos. Também é função do conselho promover 

estudos sobre normas constitucionais e jurídicas 

2 De acordo com a legislação originária, de 1964, inclui-se 

entre as competências do CDDPH a realização de inquéritos. 

Com o passar dos anos, essa competência se amenizou, 

sendo naturalmente adaptada à nova ordem constitucional, 

que restringe aos órgãos de polícia e ao Ministério Público a 

atribuição persecutória e investigativa de ilícitos, permane-

cendo com o CDDPH a incumbência de efetuar o acompa-

nhamento de apurações e a realização de diligências e, na 

falta das autoridades competentes, de providenciar perícias 

e a investigação regular de denúncias de graves violações de 

Direitos Humanos. 
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relacionadas aos Direitos Humanos, bem como 

sobre todos os instrumentos internacionais 

pertinentes. 

Os resultados das investigações são consolida-

dos em relatórios exaustivos, completados pelas 

recomendações feitas às autoridades compe-

tentes. Esses relatórios se tornam um roteiro 

fundamental no encaminhamento dos casos 

graças ao prestígio do conselho e à capacidade 

de atuar com autoridades e organismos respon-

sáveis pela violação de direitos. A influência do 

CDDPH na equação dos problemas se exerce 

por mecanismos de persuasão, diálogo e pressão 

institucional, incluindo-se comitivas e visitas de 

seu presidente, de seus conselheiros e de mem-

bros das comissões a governadores, prefeitos, 

secretários e autoridades de segurança, além de 

audiências, requisição de documentos e solicita-

ção de providências. 

De acordo com o regimento interno, os membros 

do conselho se reúnem pelo menos seis vezes 

por ano para analisar as denúncias recebidas, 

tomar conhecimento dos relatórios e aprovar seu 

conteúdo, encaminhando providências concretas. 

Das reuniões, cuja pauta é de conhecimento pré-

vio de todos, participam, além dos conselheiros, 

integrantes das comissões especiais e convidados 

da sociedade civil e do poder público que tenham 

vínculos com os assuntos tratados na agenda do 

dia. A pauta inclui uma diversidade de temas 

aos quais, após análise, se dá encaminhamento 

específico, que pode ser a formação de novas co-

missões especiais, para investigação prolongada, 

ou a adoção de resoluções imediatas endereçadas 

às autoridades competentes. 

Cabe às comissões e subcomissões executar o tra-

balho de campo do conselho. São constituídas por 

meio da votação dos conselheiros, que também 

decidem quem será convidado a integrá-las. O 

critério leva em conta o objetivo da criação de cada 

comissão. De acordo com o tipo de violação a ser 

investigado, escolhem-se conselheiros, autoridades 

e personalidades da sociedade civil que tenham 

conhecimento e especialização pertinentes. 

As comissões assumem as investigações em 

conjunto com as autoridades locais, com as quais 

fazem reuniões periódicas para avaliar o andamen-

to das apurações. No final dos trabalhos, produ-

zem um relatório que contém a síntese das apura-

ções e as recomendações. Concluída a apuração, a 

comissão se desfaz. 

Boa parte da eficácia das ações do conselho reside 

na estrutura simplificada e na flexibilidade da 

formação das comissões e subcomissões. Essa di-

nâmica facilita a troca de informações e o trabalho 

de equipe. Seu bom funcionamento também deve 

ser creditado a fatores intrínsecos, como apontou, 

ainda nos tempos da ditadura militar, o então 

presidente da OAB, José Cavalcanti Neves: 

“Não é somente o número de componentes, ou a 

natureza e origem dos órgãos representados, que 

irá pesar nos destinos do CDDPH (...), mas o fator 

individual, a contribuição pessoal e moral de cada 

representante, a sua dedicação, independência e 

imparcialidade”.3

3 NEVES, José Cavalcanti. Manifestação contra a Lei Ruy 

Santos. OAB, 23/5/1972. Disponível em http://www.oab.org.

br/hist_oab/links_internos/def_estado_manifruisantos.htm. 
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Com a reforma regimental promovida em outu-

bro de 20104, o conselho resgatou e decidiu im-

plantar de fato as Câmaras Temáticas, já previstas 

no regimento de 1991, embora nunca imple-

mentadas, instâncias cujo papel é articular e 

aproximar comissões especiais ligadas ao mesmo 

tema. São quatro as atuais Câmaras Temáticas: 

Desenvolvimento e Direitos Humanos; Acesso à 

Justiça e Segurança Pública; Direitos Individuais 

e Coletivos; e Assuntos Normativos e Estudos 

Legislativos. 

Trajetória acidentada 

Em quase meio século, a trajetória do CDDPH 

tem forte componente simbólico. As tentativas 

frustradas de exercer suas atribuições coincidem 

com momentos críticos da história do Brasil – não 

por acaso, momentos de graves violações de Direi-

tos Humanos. Sua instalação, com a aprovação da 

Lei nº 4.139, ocorreu apenas duas semanas antes 

do golpe de 31 de março de 1964. Foi o tempo que 

durou essa primeira tentativa. 

Reinstalado em outubro de 1968, levou a  

efeito apenas duas reuniões antes de se tornar 

mais uma das vítimas do Ato Institucional  

nº 5 (AI-5), publicado em dezembro. Nesse ano, 

realizou-se a primeira reunião internacional 

para estabelecer os protocolos vinculados à  

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

de 1948. No Brasil da ditadura, no entanto, a 

Conferência de Teerã, como foi chamada a  

4 Alteração regimental deliberada e aprovada na 201ª 

reunião ordinária do CDDPH, em 7 de outubro de 2010.

I Conferência Mundial de Direitos Humanos, 

não teve repercussão.5 

O CDDPH voltaria a funcionar em dezembro de 

1969. Em sessões protocolares, os conselheiros 

combativos insistiam em expor os casos dos presos 

e desaparecidos políticos. As tentativas terminavam 

sempre em arquivamento. A disputa durou até a 

reunião em que se debateu o caso do ex-deputado 

Rubens Paiva. Para surpresa da cúpula militar, o 

pedido de arquivamento foi negado na votação do 

colegiado, e por pouco a situação não se repetiu na 

sessão seguinte. Foi necessário o voto de minerva do 

ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, para afastar o 

risco de abertura de uma comissão de investigação. 

Diante da possibilidade de se ver pressionado pelo 

conselho, o Estado providenciou às pressas um 

projeto de lei para cercear ainda mais suas ativida-

des, apresentado pelo senador Ruy Santos (Arena) 

no final de 1971. Sob o peso do AI-5 e da nova lei, 

o órgão funcionou burocraticamente até 1973, 

quando de novo foi paralisado durante um período 

em que as perseguições do regime chegavam a um 

estágio crítico. 

Os conselheiros voltaram a se reunir apenas 

em 1979, no último governo do ciclo militar, do 

general João Baptista Figueiredo. Com a retomada, 

a atuação do conselho concentrou-se na análise 

das condições das prisões comuns, da violência 

policial e de casos de assassinatos e agressões. 

Permaneceu, no entanto, calado sobre a situação 

dos desaparecidos políticos. 

5 Proclamação de Teerã. Conferência Internacional de 

Direitos Humanos, 1968. Disponível em www.dhnet.org.br/

direitos/sip/onu/doc/teera.htm. 
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Só a partir de 1985 o CDDPH transformou-se 

em um órgão atuante e livre de amarras institu-

cionais autoritárias. A redemocratização do país 

deu novo peso à questão dos Direitos Humanos. 

Em 5 de outubro de 1988 entrou em vigor a 

Constituição do Brasil redemocratizado, inaugu-

rando um ciclo inteiramente novo na trajetória 

do conselho. A partir da década de 1990, o Brasil 

assinou os principais tratados, pactos e conven-

ções internacionais sobre Direitos Humanos. Em 

1993, o país enviou uma delegação à Conferência 

Internacional de Direitos Humanos realizada em 

Viena, na Áustria, formada por representantes 

do governo e especialistas indicados por orga-

nizações da sociedade civil. Na volta, a convite 

do então ministro da Justiça, Maurício Corrêa, o 

grupo elaborou uma agenda nacional de Direitos 

Humanos. O esforço realizado foi a base do pri-

meiro Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH).6 

Valores que atravessam a história 

O conceito de Direitos Humanos, tal como foi con-

signado na Declaração Universal de 1948, é relati-

vamente recente na história mundial. No entanto, 

os valores éticos e jurídicos em que se baseia esse 

documento – como paz e solidariedade, igualdade 

e fraternidade, liberdade e dignidade da pessoa – 

estão calcados em valores que se encontram em 

diferentes culturas do Oriente e do Ocidente ao 

longo da história. 

6 Programa Nacional de Direitos Humanos. Disponível em 

www.planalto.gov.br/publi_04/colecao/prodhi.htm. 

O Código de Hamurábi, na Babilônia do século 

XVIII a.C., já trazia alguns rudimentos de Direitos 

Humanos. Os mesmos valores estão presentes no 

pensamento clássico da antiguidade grega e ro-

mana, bem como nas tradições religiosas judaico-

cristãs, islâmicas e budistas ou ainda nas culturas 

africanas. Na Idade Moderna, eles fundamentaram 

sistemas políticos e econômicos, como a Constitui-

ção francesa e a norte-americana, no século XVIII, 

além de diferentes utopias socialistas. 

Cabe registrar ainda, nesse percurso, os Direitos 

Humanos como norma. Para chegar à universa-

lidade dos conceitos, foi necessário um processo 

de maturação de séculos que deu forma tanto aos 

direitos coletivos, econômicos e sociais quanto 

àqueles que se baseiam na dignidade individual. 

A universalidade está formalizada com nitidez na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

ONU, de 1948. Na abertura, o artigo 1º explicita o 

que deveria orientar os novos tempos: 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em digni-

dade e direitos; são dotadas de razão e consciência 

e devem agir em relação umas às outras com espíri-

to de fraternidade”.7 

Com a Declaração Universal, a visão dos Direitos 

Humanos como inerentes a qualquer pessoa pelo 

simples fato de pertencer à espécie humana, sem 

depender de regras políticas nem jurídicas, con-

cede a eles um alcance que transcende a própria 

7 Declaração Universal dos Direitos Humanos. ONU, 1948. 

Disponível em www.onu-brasil.org.br/documentos_direi-

toshumanos.php.
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ideia de Estado nacional. Fronteiras entre países 

deixariam de ser linhas intransponíveis no esforço 

de proteção a esses direitos. Por outro lado, a con-

ceituação nova traz abertura à ideia de dinamis-

mo permanente. Como construção histórica, os 

Direitos Humanos não nascem todos de uma vez, 

nem de uma vez por todas, conforme sintetizou 

Norberto Bobbio. 

Da monarquia à Constituição cidadã 

No Brasil, a história dos Direitos Humanos 

sempre foi pautada por violações e impunidade, 

entremeadas de avanços e recuos no esforço de 

combatê-las. Um exemplo é a Constituição de 

1824, documento-mestre do período monárquico. 

Embora garantisse formalmente a inviolabilidade 

dos direitos civis e políticos, consagrava o sistema 

de voto censitário, que exigia renda para votar e 

excluía os analfabetos, limitando o eleitorado a me-

nos de 20% da população. Foi omissa em relação 

à temática da violência secular contra os povos 

indígenas. Apesar de permitir a liberdade religiosa, 

impunha uma religião de Estado. Sacramentava 

e legitimava o escravismo, sistema de produção 

absolutamente incompatível com qualquer precei-

to elementar de respeito aos Direitos Humanos. 

Na primeira Constituição republicana, de 1891, 

registram-se avanços como o estabelecimento 

de plena liberdade religiosa, separando a Igreja 

do Estado, e a elevação a status constitucional 

do habeas corpus contra atos de abuso de poder, 

até então vigente por decreto de dom João VI de 

1821. A reforma imposta a essa Constituição, em 

1926, limitou as garantias individuais. Restrições 

muito mais fortes foram introduzidas pelo regime 

autoritário implantado após a revolução de 1930. 

Por decreto, naquela ocasião, foram suspensas as 

garantias constitucionais e a proteção aos magis-

trados; o habeas corpus ficou limitado a acusados 

por crimes comuns. 

Em 1934, nova Constituição recuperou o habeas 

corpus e instituiu o mandado de segurança, entre 

outras garantias individuais. A Carta de 1934 

criou, ainda, normas de proteção social ao traba-

lhador e definiu direitos culturais, como a educa-

ção, e políticos, como o voto secreto. Assegurou 

pela primeira vez o direito de voto às mulheres, 

consolidando a participação que já tinham con-

quistado no processo constituinte. 

No espírito ditatorial do Estado Novo, a Constitui-

ção de 1937 tirou dos magistrados suas garantias 

funcionais e fechou o Congresso. Declarou o país 

em estado de emergência e instituiu um tribunal 

de exceção para julgar crimes contra a segurança 

do Estado. Até mesmo as garantias individuais 

que haviam sido mantidas perderam a efetivida-

de. Apenas nove anos depois, com o processo de 

redemocratização do país, a Constituição de 1946 

traria de volta o Estado de Direito. 

O golpe militar de 1964 interrompeu a fase de 

reconstrução democrática que o Brasil então 

experimentava. Por mais de duas décadas, o país 

seria dirigido por um governo ditatorial, ancorado 

em uma série de atos institucionais de exceção e 

em duas Constituições impostas, a de 1967 e a de 

1969. Esse cenário perdurou até a primeira metade 

dos anos 1970, quando os excessos cometidos em 

nome da segurança nacional passaram a gerar 

pressões no cenário internacional e o crescimen-
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to da oposição interna, quebrando-se a unidade 

monolítica do regime. 

A luta pela redemocratização e pelo restabeleci-

mento dos direitos políticos passou pela aprovação 

da Lei de Anistia, em 1979, e quase uma década 

depois pela convocação da Assembleia Constituin-

te que promulgaria a Constituição de 1988. Desde 

então, o Brasil avançou no fortalecimento do 

Estado Democrático de Direito. 

A Constituição que Ulysses Guimarães batizou 

como cidadã encerrou definitivamente o ciclo 

militar, sendo a primeira a colocar os Direitos Hu-

manos em uma posição de supremacia no orde-

namento jurídico nacional. Logo no art. 1º, inciso 

III, “a dignidade da pessoa humana” é estabelecida 

como fundamento da República. O art. 3º, inciso 

IV, define como objetivo fundamental “promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”; e o art. 4º, inciso II, institui a 

prevalência dos Direitos Humanos na regência das 

relações internacionais do país. 

Como demonstra a história do Brasil, não basta 

constitucionalizar os Direitos Humanos para 

garantir sua observância. É preciso tornar tais 

normas e princípios aplicáveis em casos concretos. 

Ganha força, com isso, a atuação de um órgão 

como o CDDPH, voltado para a garantia de direi-

tos por meio de acompanhamento e fiscalização 

permanentes. Como previu Bilac Pinto na justifi-

cativa de criação do órgão: 

“Não bastará a reafirmação do nosso respeito pelos 

Direitos Humanos e liberdades fundamentais: 

será necessário insistir na nossa determinação de 

ampliar e proteger esses direitos e essas liberdades”.8 

8 Anais da VIII Conferência Nacional dos Advogados, 1980.
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Professor emérito da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, com livre-docência 

em teoria do Estado, e advogado de longa atuação 

em questões sociais, trabalhistas e de direitos 

das minorias, o jurista Dalmo de Abreu Dallari 

defende a tese de que a democracia, por si só, 

não garante o respeito aos Direitos Humanos. 

Ele considera fundamental a atuação de um ór-

gão independente, com representantes de vários 

setores da sociedade, que monitore e fiscalize 

o cumprimento das normas de Direitos Huma-

nos. Membro do CDDPH como conselheiro, de 

2006 a 2009, e novamente eleito agora, em 2010, 

ocupa a cadeira destinada a um acadêmico de re-

nome em direito constitucional. Nesta entrevista, 

ele traça um panorama da evolução do conceito 

no mundo e no Brasil e do papel do CDDPH 

nesse cenário. 

Qual é o status dos Direitos Humanos no Brasil? 

Existe maior conscientização sobre eles. A impren-

sa divulga amplamente denúncias de violências e 

injustiças e a ação de movimentos que reivindicam 

direitos constitucionais. Fala-se muito mais na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

nos pactos internacionais assinados pelo Brasil. 

Atualmente, a maior parte da sociedade reconhece 

que os Direitos Humanos não são privilégio de 

poucos, e sim, pelo contrário, trazem benefícios a 

todos. O próprio sistema judiciário tem avançado 

substancialmente na efetivação desses direitos. O 

Ministério Público, ao exercer sua função institu-

cional de exigir que os poderes públicos respeitem 

a lei, influenciou a ampliação da consciência sobre 

os Direitos Humanos e sua prática. Nesse sentido, 

o CDDPH tem papel moral de peso, com a denún-

cia de violações e a cobrança de providências pelas 

autoridades. 

Muitos setores da sociedade ainda associam a defe-

sa dos Direitos Humanos à impunidade. Como o 

CDDPH lida com esse debate? 

Defendê-los significa lutar pela dignidade essen-

cial da pessoa e pela igualdade de todos perante a 

lei. Ninguém quer a impunidade, e sim que o acu-

sado tenha direito de se defender perante a Justiça 

e que, se condenado, cumpra as penas previstas 

em lei – nem mais, nem menos. Mas, ao longo da 

história, sempre existiram setores incomodados 

por essa pregação de igualdade. Durante a ditadu-

ra militar, quem defendia os direitos era acusado 

de comunismo e subversão. Depois, quando os 

Estados Unidos aderiram à sua defesa, passou-se 

a dizer que isso equivalia a defender criminosos. 

O CDDPH não se envolve nessa discussão, apenas 

continua seu trabalho. 

Desde 1988, a Constituição atribui ao Ministério 

Público vários papéis na proteção aos Direitos Hu-

manos. Que papel cabe ao CDDPH nesse cenário? 

o pApel do cddpH nA gArAnTiA de  
direiToS pArA A SociedAde brASileirA 
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A quantidade de situações de injustiça que ocorrem 

no país é grande demais para imaginar que o Minis-

tério Público tenha condições de processar e cobrar 

iniciativas dos órgãos e das autoridades competentes 

em todos os casos de falta de respeito aos Direitos 

Humanos. Um exemplo disso é o que ainda ocorre 

com a situação dos presídios e dos grupos de exter-

mínio que atuam em alguns estados. É função do 

conselho verificar as denúncias e tomar iniciativas 

imediatas para depois informar as autoridades com-

petentes, já com a devida fundamentação jurídica. 

Como o conselho se relaciona com o Legislativo e 

o Judiciário? 

Sempre há necessidade do monitoramento externo 

de um órgão independente. Uma série de razões 

pode levar um órgão público à omissão. A força de 

oligarquias tradicionais em algumas regiões, por 

exemplo, pode influir – e no Brasil efetivamente 

influi – sobre o Judiciário e o Ministério Públi-

co. Por ser independente de qualquer poder, o 

CDDPH é o único órgão capaz de fazer denúncias 

e cobranças. Nesse sentido, se preciso for, exerce 

pressão sobre o próprio Ministério Público. Isso 

ocorre hoje no Rio Grande do Sul, onde há um 

conluio para criminalizar movimentos sociais 

como o dos sem-terra, que conta com a participa-

ção de alguns setores do Ministério Público.  

O conselho tem a competência de promover estu-

dos acerca da eficácia das normas asseguradoras 

dos Direitos Humanos. Como é sua atuação em 

relação ao Legislativo e ao Judiciário? 

O CDDPH não tem função normativa – não 

propõe projetos de lei –, tampouco judicial – 

não julga casos. Uma de suas funções é exercer 

influência sobre a sociedade como um todo, de 

modo que todos sejam cobrados, e as normas 

jurídicas, aplicadas e obedecidas. Essa pressão 

pode ocorrer no sentido de aperfeiçoar as leis já 

existentes ou de aumentar a representatividade 

do próprio CDDPH. 

Em sua atual composição, o CDDPH tem repre-

sentatividade pluralista? 

Infelizmente, o conselho ainda deixa a desejar 

com relação à participação de todos os setores da 

sociedade. Precisamos ampliar a participação de 

representantes da sociedade civil que defendem, 

por exemplo, os direitos das mulheres, dos negros 

e dos sem-terra. Essa pluralidade é um dos requisi-

tos para que o CDDPH seja reconhecido pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos como uma instituição nacional de 

Direitos Humanos. 

Como o conselho trabalha para conciliar os 

pontos de vista divergentes no campo dos Direitos 

Humanos? 

Visões antagônicas e eventualmente contraditó-

rias fazem parte da pluralidade que o CDDPH 

pretende ter. O conselho não fecha questão em 

torno de nenhum tema nem oculta nenhuma 

decisão. Pelo contrário, trabalha de maneira 

aberta, dando a maior publicidade possível a suas 

deliberações e ações. O fundamental é que não 

se apega a concepções fechadas e excludentes. 

Orienta-se por princípios éticos e jurídicos, entre 

os quais aqueles que afirmam a universalidade 

dos Direitos Humanos. 
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Coletiva de imprensa que antecedeu a proclamação  
da Declaração Universal dos Direitos Humanos.  
Palais de Chailot, Paris, 7 de dezembro de 1948 (UN Photo)
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como nASceu  
o cddpH 
Em fevereiro de 1956, oficiais da Aeronáutica, 
insatisfeitos com a posse de Juscelino 
Kubitschek na Presidência da República 
(1956-1960), partiram do Rio de Janeiro e 
montaram um polo de resistência na base 
aérea de Jacareacanga, no Pará. Em dez dias, 
os rebelados já controlavam cinco localidades 
paraenses. Mais dez dias e a revolta foi 
debelada pelas forças legalistas. O líder, major 
Haroldo Veloso, foi preso, e parte dos militares 
envolvidos buscou asilo na Bolívia. 
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Pouco tempo depois, o Congresso Nacional conce-

dia, a todos os rebeldes, anistia ampla e irrestrita 

por solicitação do próprio Juscelino.1 

A rebelião havia contado com o apoio da União 

Democrática Nacional (UDN) – partido antigetu-

lista e principal opositor do governo JK no Con-

gresso. No entanto, foi justamente um membro 

da UDN, o deputado federal por Minas Gerais 

Olavo Bilac Pinto, quem apresentou ao Congresso 

Nacional, cerca de um mês depois de controlada a 

1 Revolta de Jacareacanga (verbete). Acervo do Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), consul-

ta em 22/5/2010. 

revolta, o projeto de lei de criação do Conselho de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. O órgão 

federal idealizado pelo deputado teria poderes 

para defender, fiscalizar e promover o respeito aos 

Direitos Humanos em todo o território nacional, 

principalmente quando ameaçados ou violados por 

autoridades de qualquer instância. 

Quando o projeto de lei de criação do CDDPH che-

gou ao Congresso, em 1956, o mundo vivia tempos 

de vergonha pelo passado e de temor pelo futuro. 

A maioria dos povos ainda não se recuperara das 

barbáries cometidas na Segunda Guerra Mundial 

e vivia sob a ameaça da Guerra Fria. A ideia de 

Bilac Pinto inspirou-se diretamente na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela 

Olavo Bilac Pinto (UH-Apesp)
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Organização das Nações Unidas (ONU) oito anos 

antes. Na justificativa apresentada para o projeto 

de lei, o deputado argumentou: 

“A última Guerra Mundial, que tantos sacrifícios 

custou à humanidade, trouxe para os povos de 

todo o mundo algumas conquistas inapreciáveis. 

Dentre elas, desejamos destacar a criação de uma 

nova consciência universal a respeito do conteúdo 

e da valorização dos direitos da pessoa humana, o 

que levou as Nações Unidas não apenas a formu-

lar uma Declaração de Direitos, mas sobretudo 

a colocar o problema de efetividade do gozo e do 

respeito a tais direitos como uma das pedras angu-

lares da civilização do nosso tempo”.2

Da filosofia à prática 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

adotada na Assembleia Geral da ONU de 10 de de-

zembro de 1948, concretizou, detalhou e ampliou 

o conteúdo programático da Carta das Nações 

Unidas, assinada em 1945, em São Francisco, Esta-

dos Unidos, que fundou a ONU. Essa declaração 

representa um verdadeiro marco histórico na evo-

lução do direito internacional. Foi nesse texto que 

o conceito de Direitos Humanos essenciais funda-

mentou seu caráter supranacional – ou seja, algo 

a ser defendido pela comunidade mundial, que 

não deveria ser contrariado pelas constituições e 

leis nacionais. Ao apresentar o projeto de lei, Bilac 

Pinto lembrou que o caráter supranacional perme-

ava também os 38 artigos de outro documento, a 

2 Anais da VIII Conferência Nacional dos Advogados, 1980. 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem, assinado pelas 21 repúblicas do conti-

nente na IX Conferência dos Estados Americanos, 

realizada em Bogotá, também em 1948.3 

Naquele momento da história, a garantia dos direi-

tos a uma comunidade internacional de “homens 

livres num mundo livre” exigia mais do que a 

mera enumeração de princípios éticos e morais. 

Tornava-se necessário estabelecer os meios con-

cretos para que esses direitos se fizessem respeitar 

em cada nação. Em sua justificativa, o parlamentar 

udenista citou um trecho do discurso do general 

norte-americano George Marshall proferido na 

reunião de 1948 das Nações Unidas, em Paris: 

“Não bastará, porém, a reafirmação de nosso res-

peito pelos Direitos Humanos e liberdades funda-

mentais: será necessário insistir na nossa determi-

nação de ampliar e proteger esses direitos e essas 

liberdades. Liberdade de pensamento, de consciên-

cia e de religião; liberdade de opinião e de expres-

são, garantia contra prisão e detenção arbitrária; o 

direito do povo de escolher seu próprio governo, de 

participar da administração e de mudar o gover-

no quando este não mais o satisfaça; e, afinal, a 

obrigação do governo de agir em conformidade com 

o direito – são alguns dos elementos que concorrem 

para dar dignidade e valor ao indivíduo”.4 

Bilac Pinto defendia, assim, a necessidade de criar 

no Brasil um órgão com poderes para assegurar o 

3 Íntegra do Projeto de Lei nº 1.221/1956, de Bilac Pinto, 

publicada no Diário do Congresso Nacional, 4/1956. 

4 Anais da VIII Conferência Nacional dos Advogados, 1980. 
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respeito a direitos essenciais, como o de ir e vir, o de 

não ser preso arbitrariamente e o de habeas corpus. 

Na justificativa do projeto, o deputado deixou claro 

que o propósito de assegurar o respeito aos Direitos 

Humanos na América era “empreendimento de 

longo prazo” e que algo de concreto deveria ser feito 

até que o conceito amadurecesse na cultura do país: 

“É o sentimento de insegurança econômica ou 

social do homem que muitas vezes o impele a 

violar os direitos de seu semelhante. (...) Enquanto 

persistir esse sentimento de insegurança, a liberda-

de estará em perigo, e as tentativas de protegê-la 

por meio de apelos à razão ou por via da punição 

dos que a violarem serão meros paliativos. Há um 

processo indireto de tornar nossos direitos mais 

seguros e o seu instrumento é a educação. (...)

Que se deve fazer, contudo, para proteger a liber-

dade civil contra a ação do homem que ainda não 

adquiriu aquela consciência, ou contra aquele que 

se mostra incapaz de compreendê-la ou (é) a ela 

refratário?”5

A resposta, para o deputado, se encontrava na expe-

riência norte-americana, pioneira entre as reformas 

legislativas sobre Direitos Humanos. O programa 

seguido pela Seção de Direitos Civis, do Departa-

mento de Justiça dos Estados Unidos, constituía 

“uma tentativa de conceder imediata proteção à 

liberdade civil contra as ameaças reais até o dia dis-

tante em que os esforços da ação educativa hajam 

removido algumas ou todas essas ameaças”.6

O modelo dos Estados Unidos 

A Seção de Direitos Civis norte-americana foi 

criada em 1939 – antes, portanto, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. O objetivo da 

agência governamental era zelar rigorosamente 

5 Íntegra do Projeto de Lei nº 1.221/1956, de Bilac Pinto, 

publicada no Diário do Congresso Nacional, 4/1956. 

6 Idem. George Marshall (UH-Apesp)
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para que esses direitos fossem respeitados, apurar 

responsabilidades e estabelecer sanções nos casos 

de violação. Em 1946, o governo norte-americano 

ampliou os instrumentos de defesa dos direitos 

civis. A antiga seção foi transformada em uma 

divisão do Ministério da Justiça, com órgãos regio-

nais a ela subordinados, que deviam trabalhar em 

parceria com a Polícia Federal do país, o Federal 

Bureau of Investigation (FBI). 

Reportando-se diretamente à Casa Branca, a Co-

missão Permanente de Direitos Civis tinha como 

principal missão apresentar relatórios e sugestões 

ao Executivo para o fortalecimento dos direitos da 

pessoa humana e propor programas educativos. 

Criou-se também a Comissão Mista de Direitos 

Civis, integrada por representantes do Senado e 

da Câmara, com a responsabilidade primeira de 

receber, analisar e encaminhar projetos de lei para 

aprovação no Congresso , que, por sua vez, apre-

sentaria as propostas de volta à Presidência. Com 

essa estrutura triangular, segundo Bilac Pinto, o 

governo norte-americano havia encontrado um 

caminho para que o Estado passasse do papel de 

“opressor-mor das liberdades civis ao de protetor 

supremo dessas liberdades”, com poder de aplicar 

sanções penais nos casos de violação e apresentar 

propostas de lei a esse respeito.7 

O acerto histórico de Bilac Pinto permite relevar o 

fascínio acrítico que sempre pautou o imaginário 

da UDN a respeito dos Estados Unidos. O prestí-

gio extraordinário daquele país no final da Segun-

da Guerra Mundial permitia manter abafada a 

7 Íntegra do Projeto de Lei nº 1.221/1956, de Bilac Pinto, 

publicada no Diário do Congresso Nacional, 4/1956. 

odiosa segregação racial ainda legalizada em vários 

estados sulinos, incluindo-se nisso as execuções 

sumárias perpetradas pela Ku Klux Klan. Mas as 

duas décadas seguintes registraram violentos epi-

sódios de racismo, como na célebre rebeldia civil 

de Rosa Parks, em 1955, e o assassinato de Martin 

Luther King, em 1968. 

O projeto apresentado pelo deputado brasileiro em 

abril de 1956 trazia a mesma preocupação de asse-

gurar a atuação efetiva de uma entidade de âmbito 

federal que defendesse o cidadão contra abusos 

cometidos pela União, pelos estados ou municí-

pios. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana contaria com representantes de diversos 

setores da sociedade. Como órgão subordinado ao 

Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores – 

denominação da pasta na época –, seria presidido 

pelo próprio ministro da Justiça. 

Para promover os direitos fundamentais, o projeto 

previa ainda estreita cooperação com a ONU – daí 

a inclusão do ministro das Relações Exteriores 

entre seus membros. Participariam do conselho, 

ainda, professores de direito constitucional e 

representantes das principais entidades de advoga-

dos do país, da imprensa, da educação, da maioria 

e da minoria na Câmara e no Senado. 

As competências do conselho abrangiam, já na 

proposta, a abertura de inquéritos e investigações 

sobre a eficácia das normas que asseguravam os 

direitos da pessoa humana definidos na Constitui-

ção Federal, na Declaração Americana de Direitos 

e Deveres do Homem e na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. Entre os temas passíveis 

de investigação, constavam “fraudes eleitorais 

de maiores proporções” e a coação e perseguição 
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de pessoas por motivos políticos. O órgão seria 

também responsável pela promoção da educação 

e pela divulgação dos Direitos Humanos, bem 

como por ações de aperfeiçoamento das atividades 

policiais.8 

Passaram-se cinco anos até que a proposta de 

criação do CDDPH recebesse redação final e fosse, 

enfim, aprovada pelo Senado, em maio de 1961. 

Foram necessários mais três anos para receber 

a sanção do presidente João Goulart, em 16 de 

8 Idem. 

março de 1964, como Lei Federal nº 4.319. 

Não durou mais de 15 dias a primeira tentativa 

de implantar o CDDPH. Com o golpe militar, 

que contou com o apoio decisivo da mesma 

UDN de Bilac Pinto, a lei permaneceria apenas 

no papel, por mais quatro anos, sob o regime 

de excepcionalidade e violência que dominou as 

relações entre vencedores e vencidos após 31 de 

março de 1964.9 

9 Anais da VIII Conferência Nacional dos Advogados, 1980. 

João Goulart, entre o General Assis Brasil e Darcy Ribeiro, faz pronunciamento  
em rede nacional de rádio e televisão, 9 de março de 1964 (Iconographia)
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A conTrAdição pArTiculAr  
de um Homem público 

Político identificado com o pensamento conservador, Olavo Bilac Pereira Pinto (1908-1985) 

foi deputado federal, embaixador e presidente do Supremo Tribunal Federal, tendo passado 

também por cargos executivos no governo de Minas Gerais. 

Foi um dos signatários do Manifesto dos Mineiros – documento que norteou, em 1943, o mo-

vimento de políticos de Minas Gerais contra o Estado Novo. Em 1945, com o fim da ditadura 

Vargas, ingressou na UDN e apoiou a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes à Presidên-

cia da República. Em fevereiro de 1951, elegeu-se deputado federal por Minas Gerais. 

No início de 1954, após a saída de João Goulart do Ministério do Trabalho de Vargas, Bilac 

Pinto assumiu a linha de frente da oposição udenista a Getúlio, que cometeria suicídio pou-

cos meses depois. Em 1955, disputou o governo de Minas, mas foi derrotado pelo candidato 

do Partido Social Democrático (PSD) – a legenda que levou Juscelino Kubitschek à Presidên-

cia da República na mesma ocasião. Fez forte e constante oposição ao governo JK. 

Quando, em 1961, a UDN elegeu Jânio Quadros presidente, Bilac Pinto assumiu a Secretaria de 

Finanças do Estado de Minas Gerais – cargo que deixou em 1962 para reassumir o mandato de 

deputado federal. A essa altura, Jânio havia renunciado, e seu vice, João Goulart, do Partido Tra-

balhista Brasileiro (PTB), era presidente sob regime parlamentarista. Convencido de que a guerra 

ideológica entre o bloco socialista e o capitalista já era travada no país, acusou Goulart de conspirar 

em favor da criação de uma república sindicalista conferindo poderes legislativos aos sindicatos. 

Apoiou o golpe de 1964 e foi defensor fiel do regime militar, tendo participação ativa nos 

processos de cassação de mandatos e de suspensão de direitos políticos dos adversários do 

novo regime. Eleito presidente da Câmara em 1965, apoiou também o Ato Institucional nº 

2, que, entre outras medidas, dissolveu os partidos políticos constituídos em 1945. Após a 

instituição do bipartidarismo, filiou-se à Aliança Renovadora Nacional (Arena). 

Em 1966, Bilac Pinto foi nomeado embaixador em Paris, cargo que deixou quatro anos de-

pois para assumir o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aposentou-se em 1978, 

tendo assumido no STF esporádicos gestos de independência perante o regime ditatorial 

que pregou, apoiou e ajudou a consolidar.1

1 Bilac Pinto (verbete). Acervo do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), consulta em 22/5/2010. 
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o difícil 
momenTo 
iniciAl
No começo dos anos 60, o mundo vivia a 
polarização da Guerra Fria. Os dois blocos 
que dividiam o planeta depois da Segunda 
Guerra Mundial, liderados por Estados Unidos 
e União Soviética, disputavam a primazia 
ideológica, política e econômica internacional. 
A corrida espacial estava lançada, com os 
soviéticos assumindo a dianteira ao colocar em 
órbita o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1,  
em 1957, e o primeiro astronauta, Yuri 
Gagarin, em 1961.

Golpe Militar: tanque no centro do Rio de Janeiro, 
1º de abril de 1964 (UH-Apesp)



28

No solo, a competição por conquistar novas áreas e 

manter a esfera de influência se dava em conflitos 

abertos – como a Guerra da Coreia, iniciada em 

1950, e a do Vietnã, acentuada com a ocupação 

norte-americana a partir de 1959. Mas ocorria 

também em confrontos mais velados. Surgiam 

movimentos nacionalistas na Ásia, África e Amé-

rica Latina, muitas vezes sob orientação soviética. 

Contra o avanço do socialismo, os norte-america-

nos respondiam com o apoio a golpes militares. 

Acima desse cenário instável pairava a ameaça da 

guerra nuclear.

Em meados da década de 1960, o Brasil – a exem-

plo das demais repúblicas latino-americanas que 

haviam integrado as forças antinazistas na Se-

gunda Guerra Mundial – alinhava-se aos Estados 

Unidos. A aliança que levara à vitória dos aliados, 

liderada pelos norte-americanos, estendera-se 

para além dos anos de conflito e permanecia nos 

quartéis como uma cooperação operacional, com 

unidade de doutrinas e estreita identidade ideoló-

gica – em nome da estratégia de combate ao gran-

de inimigo, o comunismo.1 Surge nesse período o 

conceito de inimigo interno, um dos fundamentos 

1 Direito à Memória e à Verdade: Comissão Especial sobre 

Mortos e Desaparecidos Políticos. Brasília: Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos, 2007.

Guerra Fria: tanques soviéticos perto da Friedrichstrasse, na Alemanha Oriental,  
ao longo do recém-erguido Muro de Berlim, novembro de 1961 (UH-Apesp)
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da Doutrina de Segurança Nacional. Ela pregava a 

necessidade de controlar, perseguir e até eliminar 

os que desestruturam a ordem imposta, como 

os militantes políticos que se opõem ao regime 

vigente.

Nesse cenário, a reação ao governo João Goulart 

(1961-1964), com sua orientação de esquerda, fez 

surgir canais organizados de articulação entre 

os setores conservadores das Forças Armadas, 

lideranças políticas de direita e empresariado. Na 

visão desse grupo, o país estava sendo conduzido 

rumo ao alinhamento com o bloco comunista. 

Parte dessa articulação se concentrou no Instituto 

de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes).

Criado oficialmente em 1962, o instituto reuniu 

um número significativo de empresários influen-

tes de todo o país e militares de alta patente para 

conspirar rumo à deposição de Goulart e chegou 

a ter 500 associados. Entre seus mentores estava 

o general Golbery do Couto e Silva, a quem coube 

o comando do serviço de informação do orga-

nismo. A intensa campanha antigovernamental 

incluía a produção de filmes, a promoção de cur-

sos, conferências e seminários e a publicação de 

livros e folhetos que pregavam uma “doutrinação 

democrática” contra as reformas de base, consi-

deradas comunistas. Na mesma época, início dos 

anos 1960, o Instituto Brasileiro de Ação Demo-

crática (Ibad) manteve igualmente atividades de 

oposição, especialmente no financiamento de 

Golbery do Couto e Silva, 1964 (APGCS-HF)
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candidaturas conservadoras, recebendo recursos 

norte-americanos.2

A polarização ideológica atingiu o auge em 

março de 1964, após Goulart conclamar o povo 

a defender as “reformas de base”, entre as quais 

as reformas agrária, tributária e educacional. Foi 

nesse clima que o presidente sancionou, em 16 de 

março de 1964, a Lei nº 4319, criando o Conselho 

de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. O 

documento instituía um órgão de composição e 

atribuições muito próximas ao proposto no pro-

jeto do deputado Bilac Pinto oito anos antes, com 

poder e independência para enfrentar os abusos 

cometidos pelo Estado e seus representantes. Esse 

poder era explicitado num dos artigos, que estipu-

lava como crime: 

“(...) Impedir ou tentar impedir, mediante violên-

cia, ameaças ou assuadas, o regular funcionamen-

to do CDDPH ou de Comissão de Inquérito por 

ele instituída ou o livre exercício das atribuições de 

qualquer dos seus membros”.3

 No dia 20 de março, a lei foi publicada no Diá-

rio Oficial da União. No entanto, a turbulência 

que desaguaria no golpe duas semanas depois 

fez com que o CDDPH permanecesse como 

figura abstrata da legislação durante alguns 

anos. Mais preocupados com a “radicalização” e 

as “tendências subversivas”, nem os principais 

jornais do país noticiaram a criação do conselho. 

2 GASPARI, Elio. A Ditadura Derrotada. São Paulo: Com-

panhia das Letras, 2002.

3 Lei nº 4319, de 16/3/1964.

Comício na Central do Brasil por Reformas de Base.  
No alto, João Goulart e Maria Teresa, a primeira-dama.  
Rio de Janeiro, 13 de março de 1964. (Iconographia)
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o cddpH Segundo A lei de 1964

A principal modificação trazida pela Lei nº 4319 em relação ao projeto original de Bilac Pinto 

consistia na definição dos membros que integrariam o CDDPH. Pela lei, o Conselho seria 

presidido pelo ministro da Justiça, com um vice-presidente eleito pela maioria dos integran-

tes. O corpo do órgão seria formado pelos presidentes do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e da Associação 

Brasileira de Educação (ABE), pelos líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado. 

Para a vaga reservada a um professor de direito constitucional, catedrático de uma faculdade 

federal, a nomeação caberia aos membros.

Do projeto original de Bilac Pinto, não foram aprovadas a participação do ministro das Rela-

ções Exteriores e mais duas vagas para catedráticos da Faculdade Nacional de Direito – um 

da cadeira de direito constitucional e outro, de direito internacional público. Essas alterações 

foram feitas durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional. 

As competências estipuladas pela lei – mantidas do projeto original – incluíam receber e 

apurar denúncias de violação dos Direitos Humanos cometida em repartições públicas, bem 

como investigar fraudes eleitorais. Para isso, os conselheiros podiam convocar qualquer 

autoridade federal, estadual ou municipal para colher depoimentos, bem como requisitar 

documentos e informações às repartições públicas em geral, inquirir testemunhas e viajar 

aos locais onde fosse necessária sua presença.

Cabia ao conselho zelar pela eficácia da legislação vigente em relação aos direitos previstos 

na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O CDDPH devia, ainda, 

promover campanhas de educação e divulgação de assuntos relacionados a Direitos Hu-

manos dirigidos à sociedade em geral. A lei propunha que o CDDPH atuasse como agente 

integrador entre as esferas de poder, a fim de garantir o preparo e a efetiva ação de autorida-

des administrativas e policiais, bem como de dirigentes de autarquias e serviços autônomos, 

na promoção da defesa dos direitos. Por fim, a lei estipulava que as ações do órgão deveriam 

estar completamente alinhadas com as ações e iniciativas da ONU.
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No dia 31 desse mesmo mês, o setor militar 

ligado à Escola Superior de Guerra (ESG)4, com 

o apoio da UDN, desencadeou o golpe de Estado 

que depôs o governo Goulart. Poucos dias de-

pois, o marechal Humberto de Alencar Castello 

Branco foi empossado na Presidência da Repú-

blica (1964-1967).

A Lei nº 4319 não foi revogada, mas a disposição do 

seu idealizador de erguer o primeiro órgão brasi-

leiro voltado para a defesa dos direitos individuais 

arrefeceu. Na história legal e formal do CDDPH, os 

anos de Castello Branco não existiram. 

os instrumentos da repressão

Para controlar o poder de Estado durante 21 anos, 

o regime ditatorial produziu 17 atos institucionais, 

regulamentados por outros 104 atos complemen-

tares. Os AIs, decretos que davam ao Executivo 

poderes excepcionais, constituíram o principal 

4 Fundada em 1949, sob a jurisdição do Estado-Maior das 

Forças Armadas e orientação estratégica dos norte-america-

nos, a ESG seguia a forte ideologia anticomunista traduzida 

na Doutrina de Segurança Nacional (DSN), de Harry 

Truman. Adotada em 1947, a DSN determinava que os Esta-

dos Unidos conteriam o avanço comunista em qualquer 

nação de sua esfera de influência, com intervenção militar, 

se preciso fosse. No Brasil, com base na DSN, decretou-se 

uma série de leis de segurança nacional, cuja tônica era 

a intolerância com antagonismos políticos e ideológicos 

internos. Em nome da segurança nacional, a vontade da 

nação e do Estado passou a ser identificada como a vontade 

do regime. Fontes: Direito à Memória e à Verdade: Comissão 

Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Brasília: 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007; Revolução 

de 64 e Escola Superior de Guerra (verbetes). Acervo do 

CPDOC/FGV, consulta em 22/5/2010.

instrumento utilizado para revestir de legalidade 

as ações do governo de exceção.5

Os primeiros quatro anos de governo militar 

foram de consolidação do novo regime, feita por 

meio da anulação sistemática dos direitos políti-

cos, civis e individuais. Baixado em 9 de abril de 

1964, o primeiro ato institucional concedia ao pre-

sidente da República poderes para cassar manda-

tos e suspender a imunidade dos parlamentares e, 

por até dez anos, interromper os direitos políticos 

de qualquer opositor ao regime recém-instaurado. 

A magistratura também deixou de ser vitalícia, e 

os servidores públicos perderam a estabilidade.

Em 1965, o AI-2 eliminou as eleições diretas 

para presidente e instituiu o bipartidarismo. O 

presidente da República podia decretar estado de 

sítio sem consulta prévia ao Congresso, ordenar 

a intervenção federal nos estados, decretar reces-

so no Congresso e demitir funcionários civis e 

militares que se mostrassem “incompatíveis com 

a revolução”. Os dois atos institucionais violaram o 

estabelecido na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, ao negar aos acusados de de-

lito a defesa em tribunais imparciais e ao impedir 

que a Justiça apreciasse os atos do regime. 

Decretado em 1966, o AI-3 estendeu as eleições 

indiretas às esferas estadual e municipal. Com 

essa medida, o governo passou a controlar 

também a escolha de governadores e prefeitos. 

O último ato institucional do governo Castello 

Branco, o AI-4, editado em dezembro de 1966, 

5 FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 

2008; HERKENHOFF, João Baptista. Gênese dos Direitos 

Humanos. Aparecida: Editora Santuário, 2002.
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reconvocou o Congresso para votar uma nova 

Constituição, em 1967.6

Gradativamente, esses instrumentos concentraram 

poder nas mãos do alto comando militar, sempre 

sob a justificativa do combate à “subversão, à cor-

rupção” e à infiltração comunista na administração 

pública, nos sindicatos, nos meios militares e em 

todos os setores da vida nacional. Com a mesma 

alegação, os atos do regime provocaram centenas 

de casos de tortura e de exílios políticos, já nos 

primeiros anos ditatoriais.

De acordo com os registros trazidos no livro-

relatório Direito à Memória e à Verdade, a repres-

são política atingiu números muito elevados. 

Estima-se que cerca de 50 mil pessoas teriam sido 

detidas apenas nas semanas seguintes à queda de 

Goulart. Considerando as informações contidas 

no projeto Brasil: Nunca Mais, entre 1964 e 1979, 

7.367 cidadãos foram acusados judicialmente pela 

Justiça Militar e 10.034 atingidos na fase de inqué-

rito. Houve quatro condenações à pena de morte, 

não consumadas; 103 pessoas foram banidas do 

território nacional; 4.862 tiveram seus mandatos e 

direitos políticos cassados; 6.592 militares foram 

punidos e pelo menos 245 estudantes expulsos de 

universidades. 

Nova Constituição ratifica o arbítrio 

A Constituição de 1946 não foi alterada formalmen-

te por Castello Branco, mas vinha sendo desfigura-

da pela sucessão de atos institucionais e decretos-

6 Atos Institucionais (verbetes). Acervo do CPDOC/FGV, 

consulta em 22/5/2010.

leis, baixados a partir de abril de 1964, somada ao 

grande número de emendas aprovadas no Congres-

so. Desde 1966, o regime voltou-se para o projeto 

de uma nova Carta, que deveria legitimar, na visão 

do alto comando, o arcabouço jurídico produzido 

desde o golpe de 64. Recebida pelo Congresso em 

sessão extraordinária convocada pelo AI-4, a Consti-

tuição foi outorgada em janeiro de 1967, dois meses 

antes da posse do marechal Arthur da Costa e Silva 

(1967-1969) como sucessor de Castello. 

A roupagem de legalidade buscava mascarar o 

arbítrio dos Atos Institucionais, mas a afronta aos 

Costa e Silva assina o primeiro Ato Institucional,  
9 de abril de 1964 (Iconographia)
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Direitos Humanos continuava visível no novo texto 

constitucional. Restringia a liberdade de opinião 

e expressão, não assegurava o direito de reunião, 

mantinha as punições e exclusões políticas decre-

tadas pelos Atos Institucionais e estendia o foro 

militar aos civis em casos de crimes considerados 

contra a segurança nacional. A Constituição de 

1967 teve vigência formal até 1969, mas, no final 

de 1968, foi substancialmente alterada pela edição 

do mais draconiano instrumento de repressão do 

regime militar: o AI-5.

A instalação do CDDPH

Não foi um ano qualquer. Em 1968, a polarização 

ideológica que varria tantos países envolveu o 

Brasil. A juventude começava a definir novos 

comportamentos, abarcando um amplo leque 

que ia da militância política mais revolucionária 

até as contestações contraculturais e a junção do 

rock com experimentação de drogas sob o lema 

paz e amor. Nos Estados Unidos, a Guerra do 

Vietnã começava a ser olhada com ceticismo e 

oposição. Na França, o que começou como uma 

rebelião de estudantes contra normas rígidas 

e burocráticas nas universidades acabou como 

greve geral que quase derrubou o governo De 

Gaulle. E a Tchecoslováquia socialista vivia os 

breves meses da Primavera de Praga. De uma 

ponta à outra, as palavras de ordem eram mu-

dança e liberdade.

No Brasil, paralelamente à rebeldia pregada nos 

versos de Caetano Veloso (É Proibido Proibir) e Ge-

raldo Vandré (“Vem, vamos embora, que esperar 

não é saber / Quem sabe faz a hora, não espera 

acontecer”), o espírito de contestação eclodia 

também nas primeiras greves de operários desde 

o golpe militar. As lutas estudantis, no entanto, 

foram o centro da ação oposicionista em 1968. 

A mobilização para a recuperação da democracia 

recebeu um baque com a morte do estudante 

secundarista Edson Luiz Lima Souto, em 28 de 

março. O jovem de Belém do Pará, de 18 anos, 

participava de uma manifestação no centro do Rio 

de Janeiro protestando contra o fechamento do 

restaurante estudantil conhecido como Calabouço, 

quando foi atingido por um tiro desferido por 

um policial militar. A indignação por sua morte 

ultrapassou a rede de universitários, políticos e 

trabalhadores engajados e chegou a outros setores 

da sociedade. 7

Passados 13 dias da morte de Edson Luiz, a instala-

ção do CDDPH voltou à pauta no Senado, em um 

discurso de Mário Martins, do MDB, em protesto 

contra as arbitrariedades militares. A OAB tam-

bém insistia na instalação do conselho, “para pôr 

termo, em definitivo, às constantes violações dos 

direitos da pessoa humana”. O pedido foi reiterado 

por diversas vezes pelo seu conselho federal em 

ofícios endereçados ao ministro da Justiça Gama e 

Silva e ao próprio presidente Costa e Silva. Ainda 

em maio de 1967, o ministro anunciara à impren-

sa que a instalação estava decidida e se daria “no 

menor espaço de tempo possível”.8 Mas até então 

nada se encaminhara nesse sentido.

7 GASPARI, Elio. A Ditadura Envergonhada. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002; FAUSTO, Boris. História do 

Brasil. São Paulo: Edusp, 2008.

8 Correio da Manhã, 12/5/1967.
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Repressão na Igreja da Candelária durante a missa de 7º dia do estudante  
Edson Luiz Lima Souto. Rio de Janeiro, 4 de abril de 1968 (Iconographia)
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Antes mesmo que o CDDPH fosse oficialmente 

instalado, seus membros se reuniram em duas 

sessões oficiosas. Na primeira delas, em 10 de 

setembro, o ministro da Justiça, o presidente 

do Conselho Federal da OAB, Samuel Duarte, o 

presidente da ABI e líder da minoria no Senado, 

Danton Jobim, e o presidente em exercício da 

ABE, general João Carlos Grossi, elegeram Pedro 

Calmon, então reitor da Universidade do Brasil 

(hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

para a vaga reservada a um catedrático em direito 

constitucional. 

Ao assumir, Calmon mostrou-se preocupado com a 

possibilidade de o CDDPH tornar-se um órgão de 

apelação contra atos políticos do regime. O temor 

parecia vir de um trecho da lei que recomendava 

“ao governo federal e aos dos estados e territórios 

nacionais a eliminação do quadro de seus serviços 

militares de todos os seus agentes que se revelem 

reincidentes na prática de atos violadores dos di-

reitos da pessoa humana”. Para Calmon, os conse-

lheiros não poderiam interferir numa crise política 

e deveriam “trabalhar ao lado do presidente da 

República”. Essas colocações indicavam claramente 

que, ao menos para o catedrático, não era papel do 

CDDPH desafiar o regime militar.

Na segunda reunião oficiosa, em 19 de outubro 

de 1968, o conselho aprovou o anteprojeto de seu 

primeiro regimento interno, elaborado por Samuel 

Duarte. Somente em 24 de outubro de 1968, Costa 

e Silva instalou o CDDPH, em cerimônia realizada 

no Palácio das Laranjeiras. Finalmente, o Brasil 

tinha um órgão destinado à defesa dos Direitos 

Humanos imbuído de fato das competências para 

tal função.

Começo estrangulado

Durante a solenidade de instalação do CDDPH, 

em outubro de 1968, tanto o presidente da Repú-

blica quanto seu ministro da Justiça discursaram 

com entusiasmo sobre os Direitos Humanos. 

Costa e Silva afirmou que a instalação do CDDPH 

constituía um “regozijo cívico”: 

“Declarar instalado o Conselho de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana não constitui um ato de rotina 

administrativa. Possui uma transcendência, no tem-

po e no espaço, que nos pode recordar o movimento 

progressivo da humanidade, conquistando e definin-

do, ao preço de muita luta, de um esforço heroico das 

energias espirituais para romper o obscurantismo 

(...). A Revolução Democrática Brasileira, a exemplo 

das Revoluções Inglesa e Francesa e da Declaração 

de Independência dos Estados Unidos, delineou a 

crescente afirmação dos direitos do homem”.9

O papel reservado ao CDDPH pela ditadura 

militar, de simular um cuidado com o processo 

democrático, pode ser deduzido da fala de Gama e 

Silva na mesma solenidade: 

“Este ato é uma resposta eloquente e afirmativa de 

que vivemos num Estado de Direito, sob o império 

da Constituição e das leis, onde o respeito à vida, 

à liberdade, à segurança e à propriedade é plena-

mente assegurado, sem prejuízo de outros direitos 

e garantias essenciais, decorrentes do regime e dos 

princípios inseridos em nossa Lei Maior”.

9 Idem.
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Um mês antes da solenidade no Palácio das 

Laranjeiras, os jornais já tinham anunciado que o 

CDDPH seria instalado “por iniciativa de Gama e 

Silva”. Foi assim que o jornal O Globo publicou a 

justificativa dada pelo ministro para a demora no 

processo: 

“Desde que assumiu o ministério, interessou-se o 

professor Gama e Silva pelo problema, decidido 

que estava em pôr em funcionamento um órgão 

que já há quatro anos esperava por providência 

governamental para a sua instalação. Desejou 

que tal fato acontecesse precisamente quando as 

Nações Unidas comemoram o 20º aniversário 

da Declaração Universal dos Direitos Huma-

nos, sendo 1968 convertido em ‘Ano Interna-

cional dos Direitos do Homem’. Na consecução 

desse objetivo, o ministro encontrou a melhor 

receptividade da parte do presidente Costa e 

Silva”.10

10 O Globo, 5/9/1968.

Cerimônia de instalação do CDDPH no Palácio das Laranjeiras. Em primeiro plano, sentado,  
Costa e Silva; o ministro da Justiça, Gama e Silva, discursa observado por Pedro Calmon,  

o segundo da direita para a esquerda, em pé. Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1968 (Iconographia)
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O CDDPH deu sinais de vitalidade nesse início de 

atuação. Na primeira reunião, logo após a instala-

ção oficial dos seus trabalhos, o órgão definiu dois 

assuntos para realizar investigações após recebi-

mento de denúncias: crimes cometidos pela polí-

cia dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro 

e genocídio de populações indígenas. Contudo, o 

endurecimento do regime militar, apenas um mês 

e meio mais tarde, tornaria a impedir a atuação do 

conselho.

Os acontecimentos políticos ocorridos logo após 

sua instalação reforçam a ideia de que, no gover-

no Costa e Silva, a proteção aos Direitos Huma-

nos não passava de mera retórica. Pressionado 

pela eclosão de manifestações de rua, pela insa-

tisfação que se generalizava nos meios políticos 

e diversos outros setores da sociedade, por duras 

críticas desferidas por deputados do MDB e pelo 

surgimento dos grupos de luta armada, Costa e 

Silva baixou o Ato Institucional número 5, em  

13 de dezembro de 1968. 

Com o AI-5, a ditadura militar se expôs com ple-

nitude. Ao contrário dos AIs anteriores, esse não 

tinha prazo de validade e acabou vigorando até  

1º de janeiro de 1979. O presidente voltava a ter 

poderes para fechar o Congresso, intervir em 

estados e municípios, cassar mandatos e sus-

pender direitos políticos, bem como demitir ou 

aposentar compulsoriamente servidores públicos. 

O governo podia, ainda, confiscar bens. 

Os crimes contra a Segurança Nacional, mesmo 

que praticados por civis, continuavam a ser julga-

dos pela Justiça Militar. Agora, com um agravante: 

estava suspensa a garantia de habeas corpus aos 

acusados de tais crimes, assim como aos de crimes 

políticos, contra a ordem econômica e social e 

contra a economia popular. Por fim, o ato excluía, 

como os anteriores, a possibilidade de exame judi-

cial de qualquer medida aplicada. Fundamentado 

nessas prerrogativas, que se opunham em tudo 

à Declaração Universal dos Direitos Humanos, o 

governo abriu novo ciclo de cassações de manda-

tos e direitos políticos, expurgo no funcionalismo 

público, censura aos meios de comunicação e 

torturas.11

O CDDPH não ficou incólume ao AI-5. A sua pró-

xima reunião aconteceria apenas um ano depois 

de sua instalação oficial, em dezembro de 1969. 

Mas as restrições e violações dos direitos e das 

garantias individuais, bem como dos direitos polí-

ticos e sociais, impediriam, por muitos anos ainda, 

que cumprisse minimamente suas atribuições.

11 GASPARI, Elio. A Ditadura Envergonhada. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002; FAUSTO, Boris. História do 

Brasil. São Paulo: Edusp, 2008; HERKENHOFF, João Baptis-

ta. Gênese dos Direitos Humanos. Aparecida: Editora Santuá-

rio, 2002; Atos Institucionais (verbetes). Acervo do CPDOC/

FGV, consulta em 22/5/2010.
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Tropas no Palácio Guanabara no dia da decretação do Ato Institucional nº 5.  
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1968 (Iconographia)
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Alfredo Buzaid, ministro da Justiça, preside a quinta sessão do CDDPH. 
Aparecem, da esquerda para a direita, Danton Jobim e Aurélio Viana,  
2 de dezembro de 1969 (UH-Apesp)
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impAcTo  
do Ai-5
A liberdade de ação do aparelho de repressão 
do Estado se tornou plena a partir de 1969. 
Com o Congresso Nacional fechado pelo AI-5 
e a imprensa sob censura, o regime pôde 
reprimir seus opositores sem ser incomodado 
– em especial os grupos que assumiram a 
resistência armada. A tortura passou a ser 
utilizada sistematicamente como instrumento 
de interrogatório. E as mortes resultantes dela 
foram transformadas, em muitos casos, em 
desaparecimentos.
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O termo “desaparecido político” define as pessoas 

mortas pela repressão política durante a ditadura 

militar de 1964-1985 cujos corpos não foram 

encontrados pelas organizações de defesa dos 

Direitos Humanos e pelo poder público, mesmo 

depois da redemocratização do país. Presos por 

agentes do Estado ou por equipes clandestinas 

ligadas ao aparelho repressivo, opositores foram 

torturados, assassinados e tiveram seus cadáveres 

ocultados. Há registros até mesmo de degola e 

esquartejamento para dificultar uma futura locali-

zação e identificação. 

O primeiro caso de desaparecimento foi o do 

dirigente da Ação Libertadora Nacional (ALN), 

Virgílio Gomes da Silva, que participara, semanas 

antes, do sequestro do embaixador dos Estados 

Unidos, Charles Burke Elbrick – ocorrido em 4 de 

setembro de 1969 no Rio de Janeiro. Foi um dos 

muitos casos sobre os quais o CDDPH se omitiu 

à época.

Já dois outros casos ocorridos nesse período 

seriam levados ao conselho: o do principal líder 

do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário 

(PCBR), Mário Alves de Souza Vieira, e o do 

operário Olavo Hansen, militante do Partido 

Operário Revolucionário Trotskista (PORT). 

Ambos foram presos e mortos sob tortura em 

1970. As mortes de Olavo, Mário e de Virgílio 

tiveram grande repercussão, porque suas famílias 

e testemunhas desafiaram o autoritarismo das 

prisões e cobraram do governo informações sobre 

seu paradeiro. No caso de Hansen e Mário Alves, 

exigiram providências do CDDPH no sentido de 

investigar suas mortes.

Denúncias sobre o Esquadrão da Morte

As quatro primeiras reuniões do CDDPH haviam 

acontecido antes da decretação do AI-5. A última 

anterior a essa data tratara de temas que revelavam 

a tentativa de conselheiros de conter abusos contra 

os Direitos Humanos, como “denúncias de crimes 

cometidos pelas polícias dos estados da Guanabara 

e do Rio de Janeiro”, assim como da designação 

do senador Danton Jobim, integrante do con-

selho, para relator do processo 34.156/68, “que 

trata de acusações de genocídio das populações 

indígenas”1. 

No livro A Ditadura Escancarada, do jornalista 

Elio Gaspari, o autor assim resume a violência dos 

chamados anos de chumbo: 

“Escancarada, a ditadura firmou-se. A tortura foi 

o seu instrumento extremo de coerção e o exter-

mínio, o último recurso da repressão política que 

o Ato Institucional nº 5 libertou das amarras da 

legalidade. A ditadura envergonhada foi substitu-

ída por um regime a um só tempo anárquico nos 

quartéis e violento nas prisões. Foram os Anos de 

Chumbo. (...) Foi o mais duro período da mais 

duradoura das ditaduras nacionais. Ao mesmo 

tempo, foi a época das alegrias da Copa do Mundo 

de 1970, do aparecimento da TV em cores, das 

inéditas taxas de crescimento econômico e de um 

regime de pleno emprego. Foi o Milagre Brasileiro. 

O Milagre Brasileiro e os Anos de Chumbo foram 

simultâneos. Ambos reais, coexistiram negando-se. 

Passados mais de trinta anos, continua negando-

1 Ata da 5ª Reunião do CDDPH, realizada em 2/12/1969.
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se. Quem acha que houve um, não acredita (ou 

não gosta de admitir) que houve o outro”.2

Na época, os atos de violência e terror de Estado 

não se limitaram à repressão exercida contra 

opositores políticos. O modelo de desenvolvimento 

concentrador vigente atraía milhares de migrantes 

do Norte e Nordeste para o Sudeste, em especial ao 

Rio de Janeiro e a São Paulo, provocando inchaço 

das capitais desses estados e falta de moradia 

adequada, mão de obra em excesso, baixos salários 

e desemprego. Nesse cenário, o crescimento da 

marginalidade foi uma consequência natural da 

exclusão crescente. Com ela, o Brasil viu surgir 

os esquadrões da morte, que, à época, ainda não 

se sabia que mantinham estreita ligação com o 

aparelho repressivo da ditadura. 

Bandidos, pobres e negros apareciam como as 

principais vítimas desses grupos de extermínio, 

que assinavam as execuções com bilhetes ame-

açadores e requintes de crueldade. Presos eram 

retirados da cadeia para ser mortos. Muitos corpos 

apareciam com marcas visíveis de tortura. Alguns 

eram queimados. E quase todos apresentavam um 

tiro de misericórdia na nuca, como um recado de 

que foram justiçados.

Em sua quinta reunião, ocorrida no dia 2 de de-

zembro de 1969, o conselho mantinha apenas dois 

dos nove membros originais: os senadores Aurélio 

Vianna e Danton Jobim (este pela condição de pre-

sidente da ABI), ambos do MDB. Os outros partici-

pantes eram o ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, 

2 GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002.

os juristas Pedro Calmon e Laudo de Camargo, 

então presidente da OAB, o general João Carlos 

Gross, veterano da Força Expedicionária Brasi-

leira na Segunda Guerra Mundial, pela ABE, e o 

deputado federal pelo MDB, Humberto Lucena. 

Na pauta do encontro constava a “discussão sobre 

o restabelecimento da plenitude do habeas corpus”3. 

Não há registro, nessa reunião, da participação do 

representante da maioria da Câmara. 

3 Ata da 3ª Reunião do CDDPH, realizada em 2/12/1969.

O corpo do ladrão de automóveis conhecido como Morcego, 
assassinado pelo Esquadrão da Morte na estrada do Catonha, 

Realengo. Rio de Janeiro, outubro de 1968 (UH-Apesp)
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Sexta sessão do CDDPH, realizada em 12 de dezembro de 1969 (UH –Apesp)
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Na reunião seguinte, realizada apenas dez dias 

depois, foram discutidas “recomendações aos 

governos estaduais de adoção de medidas contra 

os esquadrões da morte”. Notícia do jornal Folha de 

S.Paulo relata detalhes daquela reunião:

“Os membros da comissão examinaram também 

um processo sobre o chamado Esquadrão da Morte, 

relatado pelo general João Carlos Gross, vice-presi-

dente da Associação Brasileira de Educação, cujo 

parecer sofreu emenda do senador Aurélio Vian-

na, líder do MDB no Senado Federal. O general 

Gross solicitou, com a unanimidade dos demais 

membros, que seja solicitado aos governos esta-

duais quais as medidas em vigor e quais a serem 

adotadas para que seja dissolvido imediatamente o 

Esquadrão da Morte, que tem eliminado marginais 

em todos os estados brasileiros, principalmente em 

São Paulo e na Guanabara”.4

Em São Paulo começava a se tornar conhecido o 

nome do delegado Sérgio Paranhos Fleury como lí-

der do esquadrão da morte local. Teve suas creden-

ciais aproveitadas pela ditadura militar ao ser no-

meado para o Departamento de Ordem Política e 

Social (Dops). No cargo, torturou sistematicamen-

te os opositores do regime de exceção e comandou 

a execução de Carlos Marighella. A eliminação do 

líder da ALN, ocorrida em 4 de novembro de 1969, 

foi um troféu que deu a Fleury prestígio e poder 

no aparelho repressivo do Estado. Deputado eleito 

pelo Partido Comunista para a Assembleia Cons-

tituinte de 1946, Marighella era, então, o mais 

4 Folha de S.Paulo, 14/12/1969.

procurado guerrilheiro do país. Rompeu com o 

PCB em 1967, por avaliar que a luta armada era a 

única forma de derrotar o regime militar.

O caso Virgílio Gomes da Silva

A prisão, o suplício e a morte de Virgílio Gomes 

da Silva contêm elementos que passariam a predo-

minar na ação do aparato de repressão. Operário 

da indústria química e ex-diretor do Sindicato dos 

Químicos e Farmacêuticos de São Paulo, Virgílio 

Delegado Sergio Fleury (Iconographia)
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foi um dos comandantes do sequestro do diplomata 

americano Elbrick. A ação, realizada em conjunto 

pela ALN e pelo Movimento Revolucionário 8 de 

Outubro (MR-8), resultou na libertação de 15 presos 

políticos. O regime respondeu imediatamente com 

uma forte onda repressiva, que gerou a prisão de 

centenas de militantes da resistência clandestina, 

entre eles oito dos doze militantes que participaram 

da operação. Virgílio foi levado ao Destacamento de 

Operações de Informações – Centro de Operações 

de Defesa Interna (Doi-Codi), de São Paulo, sendo 

morto sob torturas no mesmo dia de sua chegada, 

segundo o testemunho de outros detidos e o relato 

de seu irmão Francisco Gomes da Silva: 

“Meu irmão Virgílio Gomes da Silva foi preso e 

morto no Doi-Codi da Operação Bandeirantes, 

em 29 de setembro de 1969. (...) Eu fui preso no 

dia 28 do mesmo mês de setembro, tendo passado 

por várias sessões de tortura, quando, no dia 29, 

Virgílio chegou (...). Eu estava sendo interrogado 

quando ouvi os gritos de Virgílio, que (...) estava 

sendo torturado para que entregasse os companhei-

ros. Ele recusava-se a delatar e reagia xingando 

os torturadores. Acredito que Virgílio chegou ao 

Doi-Codi por volta de 11 horas da manhã, tendo 

sido assassinado por volta das 21 horas. (...) Ouvi 

comentários na prisão que os torturadores haviam 

retirado os olhos de Virgílio, bem como seus testí-

Carlos Marighella, líder da ALN, assassinado por policiais do Dops numa emboscada  
na Alameda Casa Branca. São Paulo, 4 de novembro de 1969 (Iconographia)
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culos. Mais tarde, (...) um delegado cujo nome não 

me recordo falou que Virgílio havia sido enterrado 

na quadra do Dops no cemitério de Vila Formosa. 

Mais ou menos um ano depois, minha mãe e meu 

irmão Vicente foram ao cemitério (...) e souberam 

onde o Virgílio estava enterrado (...) O local (...) 

entretanto, estava fortemente vigiado pela Polícia 

Militar, sendo que os policiais determinaram que 

se afastassem e não voltassem mais ao local. Os 

jornais publicaram que Virgílio estava foragido, 

quando na verdade já estava morto”.5

Os documentos encontrados pelo jornalista Mário 

Magalhães no Arquivo Público do Estado de São 

Paulo indicaram o assassinato de Virgílio por tor-

tura nas dependências do Doi-Codi, em São Paulo, 

no dia 29 de setembro de 1969. Os médicos Ro-

berto A. Magalhães e Paulo A. de Queiroz Rocha 

assinaram o laudo expedido pelo Instituto Médico 

Legal em 30 de setembro, atestando a morte.6

Em 2005, o jornal O Globo noticiou a concessão de 

anistia post-mortem  ao militante da ALN: 

“Numa sessão histórica e marcada pela emoção, 

a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça 

aprovou nesta quarta-feira a concessão de anistia 

post-mortem para o ex-guerrilheiro da Ação 

Libertadora Nacional (ALN) Virgílio Gomes da 

Silva, morto pela ditadura em setembro de 1969, 

e também para sua esposa, a viúva Ilda Martins 

5 Depoimento de Francisco Gomes da Silva ao Grupo Tortura 

Nunca Mais/RJ. Disponível em http://www.torturanuncamais-

rj.org.br/MDDetalhes.asp?CodMortosDesaparecidos=338

6 Idem.

Virgílio Gomes da Silva, no alto e acima, seria enterrado 
como indigente no Cemitério da Vila Formosa em São Paulo 

(Arquivo da Família e Acervo Deops – Apesp)
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da Silva, que foi presa e torturada. A comissão 

aprovou também anistia para dois filhos do 

casal, Vladimir e Isabel Maria Gomes da Silva. 

Os dois, quando crianças, foram parar na prisão 

acompanhando a mãe e foram ameaçados por 

agentes da ditadura de serem entregues para 

adoção. Foi aprovado ainda o pagamento de 

indenização, em prestação única, de R$ 100 mil 

para cada um dos processos, valor máximo desse 

tipo de reparação”.7

7 “Aprovada anistia para militante da ALN assassinado”. O 

Globo, 20/10/2005.

O caso Mário Alves

Em 16 de janeiro de 1970, foi preso no Rio de 

Janeiro o principal dirigente do Partido Comunista 

Brasileiro Revolucionário (PCBR), Mário Alves de 

Souza Vieira, novo caso na lista dos desaparecidos 

políticos que seguiria crescendo até 1985.

Em seu livro Combate nas Trevas – A Esquerda Brasi-

leira: das Ilusões Perdidas à Luta Armada, o historiador 

Jacob Gorender, que também fazia parte da direção 

do PCBR, relatou a agonia do companheiro na prisão 

com base em depoimentos colhidos de presos que se 

encontravam na mesma unidade militar:

“(...) Os agentes do I Exército o imobilizaram e 

conduziram ao quartel da rua Barão de Mesquita. As 

câmaras de tortura ainda não eram vedadas e à prova 

de som. Por isso, alguns presos – entre eles Antônio 

Carlos de Carvalho e Raimundo Teixeira Mendes – 

puderam ouvir o interrogatório de oito horas seguidas. 

Horas de espancamentos com cassetetes de borracha, 

pau de arara, choques elétricos, afogamentos. Mário 

recusou-se a dar a mínima informação e, naquela 

vivência de agonia, ainda extravasou o tempera-

mento através de respostas desafiadoras e sarcásticas. 

Impotentes para quebrar a vontade de um homem 

de físico débil, os algozes o empalaram usando um 

cassetete de madeira com estrias de aço. A perfuração 

dos intestinos e, provavelmente, da úlcera duodenal, 

que suportava há anos, deve ter provocado hemorragia 

interna. O nome de Mário Alves entrou para a lista 

dos ‘desaparecidos’ que nunca teriam sido presos”.8

8 GORENDER, Jacob. Combate nas Trevas – A Esquerda 

Brasileira: Das Ilusões Perdidas à Luta Armada. São Paulo: 

Mario Alves em Pequim, China, 1956 (Iconographia)
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Na busca por notícias sobre o destino de Mário, 

sua mulher Dilma Borges Vieira bateu em várias 

portas, sem sucesso. Uma das portas foi a do 

CDDPH, conforme relatou em carta de setembro 

de 1970 enviada à mulher do cônsul brasileiro em 

Montevidéu, no Uruguai, Aloysio Dias Gomide. 

Gomide tinha sido sequestrado pelo Movimento 

de Libertação Nacional Tupamaros em julho e só 

seria libertado em fevereiro do ano seguinte:

“Todos conhecem seu sofrimento, sua angústia. (...) 

Mas do meu sofrimento, da minha angústia, nin-

guém fala. Choro sozinha. Não tenho os seus recursos 

para me fazer ouvir, para dizer também que ‘tenho o 

coração partido’, que quero meu marido de volta. O 

seu marido está vivo, bem tratado, vai voltar. O meu 

foi trucidado, morto sob tortura, pelo 1° Exército, foi 

executado sem processo, sem julgamento. Reclamo 

seu corpo. Nem a Comissão de Direitos da Pessoa 

Humana me atendeu. Não sei o que fizeram dele, 

onde o jogaram. (...) Alguns presos, levados à sala de 

torturas para limpar o chão sujo de sangue e de fezes, 

viram meu marido moribundo, sangrando pela boca 

e pelo nariz, nu, jogado no chão, arquejante, pedindo 

água, e os militares torturadores em volta, rindo, não 

permitindo que lhe fosse prestado nenhum socorro. 

Sei que a sra. não tem condições de avaliar meu 

sofrimento, porque a dor de cada um é sempre maior 

que a dos outros. Mas espero que compreenda que as 

condições que levaram meu marido a ser torturado 

até a morte e o seu, sequestrado, são as mesmas”. 9

Editora Ática, 1987.

9 Arquivo DOPS. Dilma Borges Vieira, carta a Aparecida 

Gomide, mulher do cônsul brasileiro em Montevidéu, no 

Somente em 1987, Dilma e sua filha, Lúcia, 

obteriam o reconhecimento judicial da responsa-

bilidade da União pela prisão e morte de Mário 

Alves. Foi o primeiro caso de desaparecido político 

em que isso ocorreu. No dia 5 de julho de 2010, 

a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) inau-

gurou um memorial em sua homenagem, em 

parceria com a Secretaria de Direitos Humanos 

(SDH) e o Fórum de Reparação e Memória do Rio 

de Janeiro.10

O caso Olavo Hansen

A morte do operário Olavo Hansen, em 9 de maio 

de 1970, representou um marco nas denúncias 

internacionais sobre a prática da tortura no Bra-

sil. Preso enquanto distribuía panfletos em uma 

celebração de 1º de Maio na Vila Maria Zélia, em 

São Paulo, ele foi levado para a Operação Bandei-

rantes (Oban), órgão de segurança que se tornou o 

embrião do DOI-Codi paulista. Dali, o mandaram 

para o Departamento Estadual de Ordem Política 

e Social (Deops). Militante do Partido Operário 

Revolucionário Trotskista, Hansen era conhecido 

dos agentes da repressão. Nascido na classe média, 

abandonou a faculdade de engenharia, que cursava 

na Universidade de São Paulo (USP), e passou a 

trabalhar na indústria química a fim de atuar no 

sindicato da categoria.

Os fatos relativos à sua prisão estão narrados no 

livro Tortura e Assassinato no Brasil da Ditadura 

Militar: o Caso Olavo Hansen:

Uruguai, Aloysio Dias Gomide, em 27/9/1970.

10 Jornal do Brasil Online, 2/7/2010. 
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“No dia 1º de maio de 1970, o operário Olavo 

Hansen foi preso, com mais 18 pessoas, durante a 

comemoração do Dia do Trabalho, pelo 1º Bata-

lhão de Polícia da Força Pública de São Paulo, 

por posse de ‘panfletos subversivos’. Olavo Hansen 

foi, mais tarde, torturado e morto no Deops de 

São Paulo. No dia 13 de maio, a polícia informou 

à sua família que Hansen teria se suicidado 

na prisão. Vários presos políticos, no entanto, 

haviam testemunhado as torturas que sofrera 

o operário. O assassinato de Hansen ganhou 

destaque na imprensa apesar da censura. O caso 

chegou até mesmo à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), mas o governo Médici impe-

diu que o representante do órgão entrasse no país 

para investigar o caso.

Heráclito Fontoura Sobral Pinto, um dos mais 

notáveis advogados da história do Brasil, dirigiu 

uma petição ao presidente do CDDPH, o então 

ministro da Justiça do governo Médici, Alfredo 

Buzaid, em 18 de maio de 1970, pedindo que o 

caso fosse investigado no âmbito do CDDPH. Em 

21 de maio de 1970, o então deputado federal 

Franco Montoro, falando como líder do MDB, 

denunciou, na Câmara dos Deputados, a prisão 

dos trabalhadores no Dia do Trabalho, a tortura 

e a violência sofridas por eles e a morte de Olavo 

Hansen. O Congresso se recusou a investigar o 

caso. O deputado solicitou ainda que o CDDPH 

investigasse a morte do operário. Em 30 de junho, 

Sobral Pinto pediu novamente ao CDDPH que a 

denúncia recebesse andamento, tendo em vista que 

o exame do Instituto Médico Legal do Estado de 

São Paulo revelou vários ferimentos decorrentes de 

tortura, além de envenenamento. O CDDPH, no 

entanto, manteve-se inerte diante da denúncia”.11

Olavo Hansen hoje é nome de uma escola pública 

na cidade de Mauá, na Região Metropolitana de 

São Paulo, onde vivia à época de sua morte.12

Futebol, tortura e omissão

A inoperância do conselho na época também se 

mostrava em episódios que não envolviam mortes, 

porém igualmente arbitrários, como o processo mo-

vido contra jornalistas de O Pasquim. Quase todos os 

jornalistas que trabalhavam na redação do semaná-

rio, declaradamente de oposição ao regime, foram 

presos em novembro de 1969 numa investida dos 

órgãos de repressão descontentes com a realização 

de eleições para o Legislativo federal e o estadual. 

Mesmo acionado em caráter de urgência pelo conse-

lheiro Danton Jobim, o CDDPH não se moveu.

De dezembro de 1969 a agosto de 1970, o conse-

lho não se reuniu. Em junho, no México, o futebol 

brasileiro tornou-se tricampeão mundial, e o 

general Emílio Garrastazu Médici, que sucedera 

Costa e Silva na Presidência, acionou a máquina 

oficial da propaganda e a imprensa submissa 

para festejar o título como se fosse vitória do 

regime. Enquanto isso, nas prisões e nos centros 

clandestinos de tortura, seu governo produzia feri-

11 FERNANDES, Pádua; GALINDO, Diego Marques. Tor-

tura e Assassinato no Brasil da Ditadura Militar: o Caso Olavo 

Hansen. São Paulo: Arquivo Público do Estado e Universi-

dade de São Paulo, 2009. Disponível em http://www.usp.br/

proin/download/artigo/artigo_tortura_assassinato.pdf.

12 Diário do Grande ABC, 5/11/2008.
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dos, mortos e desaparecidos. Comunista ligado 

ao PCB, o técnico da seleção João Saldanha foi 

demitido do cargo antes do início oficial da Copa, 

mesmo tendo levado o Brasil a vencer todos os 

jogos das eliminatórias. 

Tortura resiste como legado da ditadura

Em meio à barbárie nas ruas e nos porões do regi-

me, e apesar das limitações à sua atuação, intrín-

secas à composição do órgão, a consciência demo-

crática indicava que o CDDPH era um espaço a ser 

cultivado. O jurista Dalmo de Abreu Dallari, que 

se tornaria conselheiro a partir de 2006, aprova a 

estratégia adotada por seus colegas à época:

“O simples fato da existência do conselho já era 

um dado positivo, porque havia de maneira geral 

uma resistência muito grande à própria ideia de 

Direitos Humanos. Como presidente da Comissão 

Justiça e Paz, sofri muitas perseguições, inclusive 

um sequestro político, porque para a ditadura mili-

tar a defesa dos Direitos Humanos equiparava-se à 

subversão. O fato de existir um Conselho de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Humana era um furo no 

sistema ditatorial, ainda que sofresse muitas res-

trições, tivesse pouca mobilidade, quase sem apoio 

nenhum, com resistências dentro do governo”.13

Para Dallari, o conselho muitas vezes se viu im-

pedido de trabalhar. “Foi neutralizado. Se tivesse 

condições de atuar, teria evitado muitas mortes, 

muita tortura, muita prisão ilegal e teria contribuí-

13 Entrevista realizada em junho de 2010.

do para que a restauração democrática chegasse 

mais depressa.” A ditadura, em sua avaliação, 

deixou um legado nefasto que ainda se reflete em 

práticas condenáveis do sistema prisional:

“Em uma associação de delinquentes – incluindo 

militares, civis e grandes empresários –, foi criado 

na época um sistema de tortura, com especialistas 

em tortura. Isso acabou contribuindo para que 

aumentasse a tortura também nas prisões comuns. 

Em parte, o que temos hoje é uma herança da 

ditadura militar”.14

14 Idem.

Edição de O Pasquim lançada logo após a prisão  
de seus jornalistas, novembro de 1969 (Iconographia)
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Observado por Ulysses Guimarães e Mario Covas, respectivamente o primeiro e o 
segundo sentados da esquerda para a direita, Oscar Pedroso Horta, líder da oposição 
na Câmara dos Deputados, denuncia o desaparecimento de Rubens Paiva  (UH –Apesp)
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AnoS de 
cHumbo
No governo do general Emílio Garrastazu 
Médici (1969-1974), a certeza da impunidade 
levou os agentes da repressão a tornar 
rotina as violações anteriormente tratadas 
como “excessos”, contribuindo para expor 
a verdadeira natureza do regime. Nem 
mesmo a massificação da propaganda 
oficial, que explorava o ciclo de crescimento 
proporcionado pelo chamado milagre 
brasileiro e a conquista do tricampeonato, 
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foram capazes de evitar que ao menos dois casos 

de sequestro, tortura, execução e desaparecimento 

de opositores ganhassem repercussão internacio-

nal e provocassem debates acalorados no Congres-

so Nacional e no CDDPH: o de Rubens Paiva e o 

de Stuart Angel Jones.

O caso Rubens Paiva

Ex-deputado federal do PTB, Rubens Beirodt 

Paiva, cassado pelo Ato Institucional nº 1, foi preso 

em casa, no Rio de Janeiro, em janeiro de 1971, 

por seis agentes da Aeronáutica e levado, inicial-

mente, à 3ª Zona Aérea, vizinha ao Aeroporto 

Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O corpo nunca 

foi entregue à família. Segundo depoimento à 

revista Veja concedido por Amílcar Lobo, médico 

e psiquiatra do 1º Batalhão de Polícia do Exército 

que prestava serviços aos órgãos de repressão,1 

a prisão aconteceu em 20 de janeiro de 1971, e a 

morte, entre os dias 21 e 22. Lobo escreveu a sua 

versão no livro A Hora do Lobo, a Hora do Carneiro, 

de 1989, que até hoje é o relato que oferece mais 

detalhes sobre as circunstâncias da morte do ex-

deputado:

“Janeiro de 1971. (...) Uma hora da manhã o 

telefone toca. Era o capitão Anselmo. Fico sabendo 

que um preso necessitava, com urgência, de aten-

1 “Caso Rubens Paiva: Viagem ao Mundo da Tortura”. Veja, 

edição 940, 10/9/1986.

Rubens Paiva, o segundo da direita para a esquerda,  
durante sessão da CPI do Ibad, 29 de agosto de 1963 (UH-Apesp)



55

dimento. (...) O capitão chega dentro do tempo 

combinado. (..) Ao entrar no presídio, um major 

do DOI-Codi me recebe. Subimos ao segundo pa-

vimento e ele me encaminha para uma cela aberta 

no fundo do corredor. Há um homem nu, deitado 

no leito, de olhos fechados e muito machucado. 

Há equimoses na face, no peito, no abdômen e nas 

coxas. Viro-o de lado e constato várias equimoses 

no dorso e nas nádegas. Ele volta à posição ante-

rior, abre os olhos, me olha atentamente e diz em 

voz baixa: ‘Rubens Paiva’.

O major, neste momento, sorrindo em tom de ga-

lhofa, relata que o preso se queixava muito de dores 

abdominais. (...) Começo a apalpar o abdômen e 

verifico que este está endurecido, um abdômen em 

tábua. Suspeito imediatamente de uma hemor-

ragia abdominal, do fígado ou do baço. O preso 

volta a abrir os olhos e com voz embargada repete: 

‘Rubens Paiva’.

(...) Recomendo a imediata internação dele num 

hospital, no Hospital das Clínicas do Exército 

(HCE), se possível. ‘Cuide logo disto, major, do 

contrário ele morrerá em pouco tempo. Se for o 

caso, eu mesmo posso conduzi-lo a um hospital.’ 

(...) O major me olhou, inicialmente sério, depois 

sorriu e me disse: ‘Doutor, não dá pra gente conver-

sar mais um pouquinho com ele?’”2

A licença de exercício profissional de Amílcar Lobo 

foi cassada pelo Conselho Regional de Medicina 

do Estado do Rio de Janeiro uma década depois, 

em decorrência de denúncia da ex-presa política 

2 LOBO, Amílcar. A Hora do Lobo, a Hora do Carneiro. Cole-

ção Memória dos Vencidos. Petrópolis: Editora Vozes, 1989.

Inês Etienne Romeu de que ele era cúmplice e 

colaborador de torturas. Bancária e membro da 

direção da Vanguarda Popular Revolucionária 

(VPR), ela fora presa em São Paulo pela equipe do 

delegado Sérgio Paranhos Fleury e barbaramente 

torturada. Transferida para um centro clandestino 

de tortura conhecido como Casa da Morte, em 

Petrópolis, no Rio de Janeiro, escutou seus algozes 

discutindo um plano para eliminá-la. Desesperada, 

cortou os pulsos. 

Lobo foi chamado para socorrê-la, a fim de que 

pudesse continuar sendo interrogada. Assim que 

se recuperou, Inês voltou a ser torturada. Em 1972, 

foi condenada à prisão perpétua, permanecendo 

presa até a decretação da anistia, em 1979. Em 

1981, ela buscou a OAB, a ABI e o CDDPH para 

Inês Etienne Romeu (Acervo Deops – Apesp)
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apresentar a denúncia dos abusos que sofreu no 

centro clandestino de Petrópolis e das torturas 

que ali testemunhou de presos que, ainda hoje, 

constam da lista de desaparecidos. Uma carta-de-

poimento foi finalmente lida para os conselheiros 

em maio de 1987, esclarecendo as circunstâncias 

da morte de vários opositores da ditadura, entre 

eles Rubens Paiva.

Ela contou ter ouvido de um dos comandantes 

das torturas, conhecido como Doutor Pepe, que 

seu grupo não se interessava em manter líderes 

presos. Segundo ele, “todos os cabeças seriam 

sumariamente mortos, após interrogatórios”. A 

morte de Paiva teria sido um erro de cálculo. “Só 

queriam que ele confessasse, mas, no decorrer 

das torturas, Rubens Paiva morreu. A morte do ex-

deputado foi considerada pelo Doutor Pepe como 

‘uma mancada’.”3

Ao ser reconhecido por Inês Etienne Romeu, 

Amílcar Lobo disse ter receado pela sua vida. A 

decisão de falar à revista Veja, em 1986, a respeito 

das circunstâncias da morte de Rubens Paiva 

serviu para chamar a atenção da opinião pública 

sobre ele. Ouvida pela mesma reportagem de Veja, 

a família do ex-deputado se disse aliviada. “Agora, 

posso me considerar viúva e meus filhos sabem 

que são órfãos”, disse Eunice Paiva.4 Segundo 

recorda o jornalista e escritor Marcelo Rubens 

Paiva, um dos quatro filhos do casal, que à época 

do desaparecimento do pai tinha 11 anos, desde o 

começo a mãe se esforçou para saber o que aconte-

cera com o marido. E usou de todos os expedientes 

para denunciar o seu desaparecimento:

“Os agentes invadiram nossa casa. Meu pai se 

vestiu e o levaram, no nosso carro mesmo. Ele foi 

preso e torturado já nesse primeiro dia. E chegou 

ao DOI-Codi a informação de que havia chegado 

um ‘peixe grande’ à Aeronáutica. Ele conhecia 

Heleninha Bocayuva, cujo nome apareceu como 

fiadora da casa usada no sequestro do embaixador 

americano Charles Elbrick. Pelo raciocínio da 

repressão, meu pai seria da rede de informantes do 

MR-8. Naquela época, o (Carlos) Lamarca estava 

no 8 e no Rio de Janeiro, o que deixava os mili-

3 O Pasquim, Rio, 12 (607), 12 a 18 de janeiro de 1980.

4 “Caso Rubens Paiva: Viagem ao Mundo da Tortura”. Veja, 

edição 940, 10/9/1986.

Amilcar Lobo, setembro de 1986  
(Luciana Whitaker/Folhapress)
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tares ainda mais nervosos. Meu pai foi torturado 

barbaramente. Era um senhor de 41 anos, meio 

gordo. Apanhou muito. 

Ao saber que havia um ‘peixe grande’ na Aero-

náutica, o DOI-Codi pediu a transferência dele 

no dia seguinte (21 de janeiro de 1971) para a 

rua Barão de Mesquita. Enquanto isso, ficamos 

trancados em casa com militares e todo mundo 

que chegava era preso imediatamente, como o 

namorado da minha irmã e também um amigo. 

Como nas primeiras 24 horas meu pai não dizia 

nada além do nome e estava bem mal, no dia 

seguinte levaram minha mãe, Eunice, e minha 

irmã Eliane, de 14 anos, ao DOI-Codi. Ficamos 

apenas os três filhos pequenos na casa, com as 

empregadas. Minha mãe contou ter visto fotos do 

meu pai num álbum de reconhecimento. Naquela 

época, eles ameaçavam torturar filhos e mulhe-

Prédio do DOI - I Exército na rua Barão de Mesquita, Botafogo, Rio de Janeiro (Apesp)
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res dos presos diante de vidros espelhados para 

que, do outro lado, fossem vistos. Provavelmente 

fizeram isso com meu pai. (..) 

Mas ele já estava praticamente morto, por causa de 

uma coronhada na carótida, e não resistiu. Morreu 

no segundo dia. Aí, soltaram minha irmã. Minha 

mãe permaneceu presa por 13 dias, mas não foi 

torturada. Enquanto isso, eles estavam armando 

uma versão para a morte do meu pai. Divulgaram 

a farsa de que teria fugido, mas desapareceram com 

o corpo. Circularam versões de que foi enterrado na 

praia da Barra da Tijuca, na Floresta da Tijuca, 

de que foi esquartejado... Mas ele provavelmente foi 

enterrado em algum lugar por ali”.5

De acordo com Marcelo Rubens Paiva, quando sua 

mãe foi solta, viu o carro em que o marido fora 

levado – era o carro dela – estacionado no pátio 

do DOI-Codi. O caso foi divulgado pela imprensa 

estrangeira, tendo sido tema de debates no Senado 

americano, e o diretor da CIA falou sobre os abu-

sos da tortura no Brasil. “Então, começou a nossa 

luta. Minha mãe, que por causa disso decidiu 

estudar Direito, entrou com vários habeas corpus e 

fez uma denúncia à Comissão de Direitos Huma-

nos”, conta Marcelo.

Em seu relato, Marcelo lembra que o avô, Jaime 

Paiva, era amigo do então ministro da Justiça, 

Alfredo Buzaid, tendo ambos trabalhado no porto 

de Santos como alfandegários. Eunice Paiva e o 

sogro, acompanhados do advogado Cássio Mes-

quita de Barros, chegaram a reunir-se com Buzaid, 

que, como ministro da Justiça, presidia o CDDPH. 

Na reportagem da revista Veja sobre o caso, o 

advogado disse que o ministro havia afirmado que 

Paiva estava bem, teria sofrido apenas “alguns 

arranhões” e logo seria liberado.6 

A denúncia foi levada ao conhecimento dos 

conselheiros na reunião de 13 de julho de 1971 

e arquivada em tempo recorde: 27 dias. De 

nada adiantaram as tentativas dos conselheiros 

Nelson Carneiro, então deputado federal pelo 

5 Entrevista realizada em junho de 2010.

6 “Caso Rubens Paiva: Viagem ao Mundo da Tortura”. Veja, 

edição 940, 10/9/1986.

Eunice Paiva e filhos à época do desaparecimento  
de Rubens Paiva (Arquivo da Família)
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MDB, Danton Jobim, que presidia a ABI, Oscar 

Pedroso Horta, líder da oposição na Câmara dos 

Deputados, e José Cavalcanti Neves, presidente 

do Conselho Federal da OAB, de manter abertas 

as diligências de apuração. Em 10 de agosto, o 

caso foi arquivado. O voto de minerva de Buzaid 

desempatou a votação.

Antes mesmo de o caso Rubens Paiva ser levado 

ao CDDPH, os conselheiros não ligados ao go-

verno protestavam contra o controle do regime 

e a morosidade dos trabalhos do órgão. Em 7 de 

abril de 1971, o presidente do Conselho Federal da 

OAB, José Cavalcanti Neves, enviou ofício ao pre-

sidente da República, Emílio Garrastazu Médici, 

defendendo a necessidade de um CDDPH “pleno 

e eficiente”. Neves escreveu que o bom funciona-

mento do conselho “interessa não só aos cidadãos 

brasileiros, que nele têm um instrumento vigilante 

contra todas as formas de opressão e vilipêndio aos 

direitos fundamentais”, mas também ao próprio 

governo, que tinha no órgão um instrumento de 

esclarecimento e punição de abusos que “desfigu-

ram a dignidade da função pública”.

O caso Odijas Carvalho de Souza

Na mesma sessão em que o caso Rubens Paiva foi 

apreciado, apresentou-se a denúncia da morte sob 

torturas de outro militante político: Odijas Carva-

lho de Souza, do PCBR. Ele era líder estudantil no 

Recife e estudante de Agronomia na Universidade 

Federal Rural de Pernambuco. Preso na praia de 

Maria Farinha, no município de Paulista, Pernam-

buco, em 30 de janeiro de 1971, foi encaminhado 

ao Dops e ali torturado durante uma semana. 

Atendido no Hospital da Polícia Militar de Per-

nambuco, onde dera entrada em 6 de fevereiro, 

morreu dois dias depois em consequência dos 

ferimentos recebidos. As causas da sua morte são 

assim descritas no livro-relatório Direito à Memó-

ria e à Verdade: Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos, publicado pela Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República 

em agosto de 2007:

“Há inúmeros depoimentos detalhando as brutais 

torturas a que Odijas foi submetido na Delegacia 

de Segurança Social de Recife, praticadas por cerca 

de 10 policiais, denunciados mais tarde, nome a 

nome, por outros presos políticos. (...) A divulgação 

oficial de sua morte foi feita somente no dia 28 de 

fevereiro, alegando-se causa natural. Foi enterrado 

no Cemitério de Santo Amaro, em Recife, sob o 

nome de Osias de Carvalho Souza. (...) Embora o 

médico legista Ednaldo Paz de Vasconcelos tivesse 

atestado embolia pulmonar como causa mortis, 

Odijas apresentava várias fraturas de ossos, ruptu-

ra de rins, baço e fígado”.7

O processo de Odijas Carvalho de Souza no 

CDDPH, sob o número 54.953/71, seria apreciado 

na 13ª e na 15ª reunião do órgão, realizadas em 9 

de novembro de 1971 e 24 de maio de 1972. Dos 

autos constavam parecer que afirmava, em 7 de 

junho, que a morte de Odijas fora natural e o voto 

do conselheiro Geraldo Freire opinando pelo seu 

7 Direito à Memória e à Verdade: Comissão Especial sobre 

Mortos e Desaparecidos Políticos. Brasília: Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos, 2007.
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arquivamento. Freire era, então, líder da maioria na 

Câmara dos Deputados. O caso Odijas Carvalho de 

Souza seria arquivado pelo CDDPH em 16 de agos-

to de 1972, sob protesto do representante da OAB.8 

De mãos atadas

Os debates no conselho se acirraram diante da gra-

vidade das questões apresentadas. O caso Rubens 

Paiva deixou os militares alertas. A sessão que 

decidira pelo arquivamento do processo foi histó-

rica para a oposição e dramática para o governo. 

Empatada em 4 votos a 4, havia sido decidida ape-

nas pelo voto de minerva do ministro da Justiça, 

Alfredo Buzaid. Isso levou o governo do general 

Emílio Garrastazu Médici, no fim de 1971, a agir 

para que o conselho não fugisse a seu controle. A 

solução foi apresentar um projeto de lei, encami-

nhado pelo senador governista Ruy Santos, vice-

líder da maioria, que tornava as reuniões sigilosas, 

determinava que o número de sessões seria de 

seis por ano e aumentava o número de integrantes 

do órgão. O objetivo era claro: esvaziar o CDDPH 

por meio da diluição do peso dos conselheiros não 

obedientes ao regime, impedindo que fosse utiliza-

do pela oposição como fórum de denúncias dos 

crimes da ditadura. 

Para o deputado federal Jairo Brum, do MDB, a Lei 

Ruy Santos, como ficou conhecida, teve “o único 

objetivo de destruir um equilíbrio momentâneo que 

houve em uma votação no conselho”. De acordo 

com ele, o CDDPH “transformado, como pretende 

o projeto, se tornará um órgão de acobertamento a 

8 Ata da 16ª Reunião do CDDPH, realizada em 16/8/1972.

qualquer desmando ou injustiça que possa ocorrer 

por parte de detentores de parcela de poder”.9

O projeto que deu origem à Lei Ruy Santos resul-

tou de uma manobra da Arena no Senado para 

aproveitar uma iniciativa do senador Nelson Car-

neiro (MDB-RJ) já em tramitação e aprovada pela 

Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O 

projeto de lei de Carneiro, datado de 16 de março 

de 1971, tinha objetivos opostos aos do projeto de 

Ruy Santos. Defensor de uma atuação indepen-

dente do conselho, o senador pretendia modificar 

a lei de criação do órgão especialmente nos seguin-

tes pontos, propondo que: 

•	 o	conselho	se	reunisse	duas	vezes	por	mês	(não	

havia nada na lei de 1964 que estabelecesse o 

número de reuniões) e extraordinariamente 

sempre que convocado pelo presidente ou por 

um terço de seus membros;

•	 as	reuniões	fossem	públicas	e	divulgadas	em	

órgão oficial da União ou dos estados onde 

residissem os envolvidos nos processos;

•	 o	conselho,	quando	se	julgasse	incompetente	

para apreciar determinada matéria, remetesse o 

processo à autoridade competente;

•	 qualquer	membro	do	conselho,	diante	de	

denúncia escrita e fundamentada, pudesse 

tomar a iniciativa de realizar investigação, com 

livre acesso aos estabelecimentos públicos ou 

particulares e livre trânsito em todo o território 

nacional, bastando para isso comunicar as 

diligências ao presidente.10

9 BRUM, Jairo. Dois Discursos sobre o Conselho de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana. Brasília: Senado Federal, 1972.

10 CARNEIRO, Nelson. “Da inutilidade do Conselho de 
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Essas mudanças destravariam a pauta ao per-

mitir que os processos fossem transferidos caso 

o CDDPH não tivesse condições de apreciá-los 

(situação comum em denúncias que envolviam o 

governo). Também dariam poder aos conselhei-

ros para iniciar investigações sem ter de esperar 

pelas votações no conselho e exporiam os debates 

publicamente. Na prática, a Lei Nelson Carneiro 

quebraria o engessamento do CDDPH. 

Em sua manobra, o senador Ruy Santos incluiu 

uma emenda substitutiva com relação à compe-

tência e à composição do conselho, aumentando o 

número de membros de nove para 13 titulares. A 

alteração visava a favorecer o governo na correlação 

de forças. Os quatro novos integrantes passariam a 

ser um representante do Conselho Federal de Cul-

tura11, um do Ministério das Relações Exteriores, 

um do Ministério Público Federal e um professor 

de direito penal. Com sua entrada, o regime teria 

maioria garantida. O projeto de Ruy Santos fixava 

ainda o número de reuniões ordinárias em seis por 

ano e as tornava fechadas à participação do públi-

co. Com isso, prevenia-se o eventual vazamento 

de denúncias referentes a violações dos Direitos 

Humanos.12 No fim, foi esse o modelo aprovado.

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana” in Anais da Quinta 

Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Conselho Federal da OAB, PP. 513-524, 1974.

11 O Conselho Federal de Cultura, CFC, nasceu em 1966, 

por meio do Decreto-Lei nº 74, mas foi extinto no início do 

governo Collor, juntamente com o Ministério da Cultura, 

pois julgava-se que sua tarefa tinha sido esvaziada com a 

redemocratização. Não há registro de representação do CFC 

nas reuniões do CDDPH.

12 CASTANHO, Amaury. Direitos Humanos: aspirações ou 

realidade? São Paulo: Edições Loyola, 1973.

Não restou ao senador Nelson Carneiro outra 

saída a não ser retirar a proposta. Ruy Santos 

ficou à vontade para, então, transformar sua 

emenda em um projeto autônomo e apresentá-lo 

ao Senado em 17 de setembro de 1971. Em 22 de 

outubro, ele foi aprovado em caráter de urgên-

cia, diante da indignação dos representantes da 

oposição. O deputado emedebista Lysâneas Ma-

ciel, que integrava a Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara, foi uma das vozes de repúdio 

à decisão. Segundo ele, o projeto destinava-se a 

Nelson Carneiro (UH –Apesp)
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amordaçar a voz da oposição e a transformar o 

CDDPH “num órgão inócuo e manobrado se-

gundo as conveniências e interesses do ministro 

da Justiça”.13 Deputados emedebistas protesta-

ram contra a aprovação do projeto e enviaram ao 

presidente Médici um documento de repúdio à 

proposição.

13 COSTA, Célia. “A atuação de Lysâneas Maciel no campo 

dos Direitos Humanos na década de 1970” in GOMES, 

Ângela de Castro (coord.). Direitos e Cidadania: Justiça, Poder 

e Mídia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.

No Congresso Nacional, as críticas da oposição à 

inoperância do conselho eram cada vez mais fre-

quentes. Em discurso na Câmara dos Deputados, em 

15 de outubro de 1971, o deputado federal Marcos 

Freire (MDB) afirmou que o órgão não exercia o seu 

papel fiscalizador, mas assegurou que continuaria 

encaminhando a ele “todos os casos de violência de 

que tivesse conhecimento”.14 O discurso de Freire 

foi feito dois meses depois da reunião que arquivou 

o caso Rubens Paiva e apenas uma semana antes da 

aprovação da Lei Ruy Santos pelo Senado Federal.

Nas reuniões do CDDPH, a pauta se tornava 

cada vez mais volumosa. Entre os processos que 

aguardavam apreciação, vários diziam respeito a 

casos de desaparecimentos políticos, entre eles o 

do jornalista Mário Alves de Souza Vieira e o de 

Stuart Edgar Angel Jones.

O caso Stuart Angel

Filho da estilista Zuzu Angel, famosa na sociedade 

carioca, Stuart Angel era militante do MR-8. Preso 

por agentes do Centro de Informações da Aero-

náutica no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro, foi 

torturado e morto na Base Aérea do Galeão. Segun-

do testemunhos de presos, após inúmeras sessões 

de tortura, ele foi amarrado à traseira de um jipe da 

Aeronáutica e arrastado pelo pátio da base com a 

boca colada ao cano de escape do veículo. 

Oito anos depois, a jornalista Tamar de Castro, 

em artigo publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, 

escreveu:

14 FREIRE, Marcos. Papel do Conselho de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana. Brasília: Câmara Federal, 1973.

Stuart Angel Jones (Acervo Deops – Apesp)
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“Zuzu Angel, figurinista morta em circunstân-

cias ainda não esclarecidas, em 1976, relata em 

depoimento inédito ao historiador Hélio Silva, 

agora divulgado, o desaparecimento de seu filho, 

Stuart Edgar Angel Jones, estudante e professor, 

(...) sequestrado no dia 14 de julho de 1971 por 

agentes ligados ao Centro de Informações da 

Aeronáutica e (…) torturado e morto na Base 

Aérea do Galeão. As torturas teriam sido pre-

senciadas por outro preso político, Alex Polari 

de Alverga, que, através de uma carta, informou 

Zuzu Angel das circunstâncias da morte de 

Stuart. Alex Polari cumpre atualmente pena 

de prisão no presídio da Frei Caneca, no Rio. 

Baseada na carta de Alex e em outras evidências, 

Zuzu denunciou o assassinato de Stuart – de 

dupla cidadania, brasileira e norte-americana – 

ao senador Edward Kennedy, que levou o caso ao 

Congresso dos Estados Unidos. A mãe do estu-

dante morto entregou também ao secretário de 

Estado dos EUA, Henry Kissinger – quando este 

esteve no Brasil, em 1976 –, uma carta pessoal, 

a tradução da carta de Alex e um exemplar do 

vigésimo volume da série História da República 

Brasileira, de Hélio Silva, onde o autor relata a 

morte do estudante”.

Levado ao CDDPH, o caso Stuart Angel seria 

apreciado na 14ª reunião do conselho, em 12 de 

abril de 1972, e arquivado prontamente, contra 

um único voto, o do relator Cavalcanti Neves.15 

15 CDDPH. Reuniões do Conselho de Defesa dos Direi-

tos da Pessoa Humana (1968-1989); “Arquive-se”. Veja, 

19/4/1972.

O surpreendente nesse caso é que até mesmo 

o representante da OAB no órgão, Raymundo 

Faoro, votou com a maioria, que contava também 

com o senador Filinto Müller, chefe de polícia do 

Distrito Federal, acusado de promover prisões 

arbitrárias e tortura de opositores da ditadura 

Vargas.16

16 Direito à Memória e à Verdade: Comissão Especial sobre 

Mortos e Desaparecidos Políticos. Brasília: Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos, 2007.

Filinto Muller c. 1971 (Iconographia)
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A Igreja Católica entra em cena

As disputas no interior do CDDPH uniram as 

forças democráticas em torno de entidades como 

OAB e ABI e também do partido de oposição, o 

MDB. Na medida em que o conselho foi asfixiado 

pelo regime, essas instituições canalizaram as 

ações de resistência ao arbítrio e revelaram novas 

lideranças da sociedade. A elas se juntou, a partir 

de 1971, o novo arcebispo de São Paulo, dom 

Paulo Evaristo Arns. Ele assumira a arquidiocese 

no fim de 1970, no dia seguinte a um pronuncia-

mento do papa Paulo VI que condenava a prática 

da tortura no Brasil. Segundo relato do jornalista 

Elio Gaspari, em 29 de dezembro daquele ano, 

dom Paulo reuniu-se com o então comandante do 

II Exército, José Canavarro Pereira, e entregou a 

ele um exemplar do livro de sua autoria A Guerra 

Acabará, se Você Quiser.17 

O gesto foi interpretado pelo militar como uma de-

claração de tomada de posição da Igreja em relação 

17 GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002.

D. Paulo Evaristo Arns (Iconographia)
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ao regime. E também por seu sucessor, o general 

Humberto de Souza Mello. A resposta não tardou. 

Em 27 de janeiro de 1971, o padre Giulio Vicini e 

a assistente social Yara Spadini foram presos por 

portar o original para a impressão de um panfleto 

que denunciava a morte, no DOI-Codi de São 

Paulo, do operário Raimundo Eduardo da Silva, 

militante da Ação Popular, organização criada 

antes de 1964 por influência da esquerda católica.18 

Ao visitar os dois agentes da Pastoral no Dops, 

dom Paulo tomou conhecimento das torturas que 

ambos sofreram. De acordo com o livro A Dita-

dura Escancarada, depois de tentar, sem sucesso, 

sensibilizar o governador paulista Paulo Egydio 

Martins para obter a libertação de seus colaborado-

res, o arcebispo de São Paulo “redigiu um aviso e 

ordenou que fosse afixado em todas as paróquias 

da capital paulista”:19

“Nem o padre Giulio Vicini nem Yara Spadini 

podem ser considerados subversivos antes de serem 

julgados por um tribunal competente que lhes 

18 MOREIRA ALVES, Márcio. A Igreja e a Política no Brasil. 

Citado em GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002.

19 GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002.

garanta amplamente o seu direito de defesa. (...) 

Infelizmente o padre Giulio e a Sra. Yara Spadini 

foram torturados de uma maneira ignominiosa 

pela polícia política da nossa capital, como o vigá-

rio episcopal da Região Sul e nós próprios pudemos 

verificar pessoalmente. (...) O Arcebispado de São 

Paulo espera que as autoridades não faltarão ao 

dever de fazer um inquérito sobre esses fatos depri-

mentes e de aplicar enérgicas medidas de punição. 

(...) Este aviso deve ser afixado, este domingo, 

nas portas das igrejas paroquiais e dos lugares de 

oração de nosso arcebispado, sem que seja lido ou 

comentado durante os atos religiosos”.20

Iniciado com a morte de Rubens Paiva e Odijas 

Carvalho, o ano de 1971 também revelou à ditadura 

que ela ganhara um adversário capaz de aglutinar 

opositores, independentemente de suas crenças po-

líticas e religiosas, e de expor os crimes do regime 

para a população. Dom Paulo Evaristo Arns tornou-

se um nome que a história guardaria para novos 

embates com o regime militar nos anos seguintes. 

20 MOREIRA ALVES, Márcio. A Igreja e a Política no Brasil. 

Citado em GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. Compa-

nhia das Letras, 2002.



depoimenTo: nelSon jobim

66

Em depoimento que deu à equipe responsável pela 

produção deste livro, o ministro da Defesa, Nelson 

Jobim, que presidiu o CDDPH entre 1995 e 1997, 

menciona três temas mais centrais dos Direitos 

Humanos durante seu período como ministro da 

Justiça no governo FHC: sistema prisional, vincula-

ção entre as polícias militares e Exército e a questão 

dos mortos e desaparecidos políticos. Conside-

rando-se as discordâncias noticiadas nos últimos 

anos do governo Lula entre a pasta da Defesa e dos 

Direitos Humanos, é pertinente resumir aqui suas 

análises, apresentando seu posicionamento num 

registro documental sobre a história do CDDPH, 

não apenas pela autoridade de Nelson Jobim como 

ex-presidente do conselho mas também por se 

tratar de um ministro-chave nos governos FHC e 

Lula, ex-ministro e presidente do STF e parlamen-

tar que teve atuação destacada na Constituinte de 

1987-1988. Ao se referir ao aparelho de repressão do 

regime ditatorial como “forças legais”, por exemplo, 

ele expressa um raciocínio que pode ser contestado 

por juristas de diversas doutrinas. O mesmo se 

pode dizer sobre sua aprovação da decisão adotada 

pelo STF em 2010 a respeito da Lei de Anistia.

Mas é importante não só introduzir o chamado 

contraditório e a incorporação de opiniões distintas, 

procedimentos indispensáveis nas reportagens de 

reconstrução histórica, como também de garantir 

no livro, sem ocultação nem maquiagem, a diversi-

dade de posicionamento que marcou o ministério 

do presidente Lula em seus dois mandatos.

“O trabalho foi iniciado, na verdade, pelo ministro 

Maurício Corrêa. Maurício tinha sido meu anteces-

sor e havia conseguido começar a abrir a discussão 

dentro do governo Itamar sobre a questão dos 

mortos e desaparecidos, que envolvia as Forças 

Armadas, principalmente o Exército. Mas o governo 

Itamar não recebeu aquilo como discurso que fosse 

conveniente. Maurício se viu tolhido em avançar 

mais nessa temática. Mas, mesmo assim, ele deixou 

o caminho aberto. Conseguiu fazer daquilo um 

tema a ser discutido, embora as discussões que ele 

tenha produzido tenham sido retidas ou obstruídas 

pelo próprio sistema de então. E, na verdade, o 

próprio governo não o ajudou muito nisso.

Então, quando eu assumi, encontrei o caminho 

andado. O presidente Fernando Henrique tinha um 

compromisso político e histórico, dele mesmo, da sua 

vivência anterior, em relação à questão dos mortos e 

desaparecidos. E nós começamos a trabalhar nesse as-

sunto. Quem o liderou, sob a minha coordenação, foi 

o meu chefe de gabinete, o doutor José Gregori, que 

era também advindo da área. Conhecia o problema e 

tinha uma imensa ligação com a área civil. 

Na área militar, junto com o José Gregori, nós tínha-

mos um assessor militar do Ministério da Defesa, 

o general Tamoyo. Ele era oriundo de Mato Grosso, 

um homem extraordinariamente inteligente e muito 

respeitado na Força. Começou então o caminho de 

convencimento da Força de que nós tínhamos de 

“no brASil, TodA A SuperAção de regime  
Se dá por denTro do próprio regime”
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criar uma comissão de mortos e desaparecidos, iden-

tificar a natureza da morte que havia ocorrido com 

esses personagens, cujos nomes já circulavam havia 

muito tempo em publicações, principalmente daque-

la organização da Igreja de São Paulo, a Comissão de 

Direitos Humanos da Diocese de São Paulo. E o José 

Gregori havia sido presidente dessa comissão.

Ele, então, começou os contatos com todo mundo 

sobre esse assunto. E o general Tamoyo, junto com o 

Gregori, fazia os contatos com a área militar, que era 

muito recentes. Nós estávamos em 1995, e o regime 

militar tinha terminado em 1985. Portanto, era algo 

próximo e tratava-se de um tema delicado.

Até que eu e meu secretário executivo, o doutor 

Milton Seligman, recebemos de José Gregori o 

resultado de suas conversas com setores interes-

sados, representantes de mortos e desaparecidos, 

a área militar etc. Ele trouxe, então, a minuta 

de um projeto de lei para tratar do assunto. Aí, 

trabalhamos com José Gregori e Milton Seligman 

na elaboração técnica desse projeto produzido pelo 

José Gregori e pelo general Tamoyo.

Com esse projeto, fizemos uma reunião no quartel-

general das Forças Armadas com o general Zenildo, 

ministro do Exército, e com os militares de quatro 

estrelas. Expondo o que era o projeto, eu mostrava a 

eles o seguinte: se o personagem tivesse sido abati-

do durante o estado de conflito, ou seja, um tiroteio 

e tal, não haveria nenhum direito a indenização. Por 

quê? Porque havia uma manifestação guerrilheira, 

e é evidente que as forças legais não iam se deixar 

matar. Portanto, existia conflito. Era um estado de 

guerra, e os dois lados assumiam riscos. 

Disse a eles que o direito a ser indenizado e a respon-

sabilidade civil do Estado nasciam no momento em 

que esse personagem se encontrasse em estado de 

prisão. Mas não apenas de prisão, dentro da cadeia, 

enfim, que estivesse rendido. No momento em que 

o cidadão está rendido, o Estado passa a ser o respon-

sável por sua vida. Portanto, se ele viesse a morrer já 

em estado de rendição, deveria ser indenizado.

Convencemos os militares mostrando a distinção 

entre morte em conflito e morte em estado de 

rendição. E enfatizando que, quando estivesse em 

estado de rendição, o cidadão deveria ser indeniza-

do. A responsabilidade já era do Estado, e era uma 

responsabilidade civil. 

Quero lembrar que a Lei da Anistia, de 1979, im-

portou em anistiar os dois lados. Hoje esse assunto 

não é mais discutido. O Supremo Tribunal Federal 

já decidiu que a Lei da Anistia tinha essa natureza. 

Atingia não só a área opositora ao governo como 

também aqueles que tinham praticado atos contra 

essa área. Mas a anistia de 1979 não atingia a res-

ponsabilidade civil. Quanto à responsabilidade civil, 

aplicavam-se as normas gerais de responsabilidade 

civil. Só que, em 1995, estavam todas prescritas. 

Já havia passado o tempo de alguém reclamar do 

Estado uma indenização. Então, o Estado reabriu, 

unilateralmente, a sua responsabilização civil. 

O Estado estava protegido pelo sistema legal em 

relação à responsabilidade civil, mas acabou assu-

mindo para si a responsabilidade civil com essa 

distinção: morte em combate ou conflito e morte 

sob estado de rendição. Os militares acabaram 

aceitando a distinção. Não houve nenhum conflito, 

nenhuma oposição. Pelo contrário, houve inclusive 

apoio de alguns membros do Exército da época 

e também do general Benedito Leonel, que era o 

comandante do Estado-Maior das Forças Armadas.
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Depois disso, entrou em vigor a lei e começamos o 

processo de discussão de uma lista de pessoas. Havia 

um anexo com o nome dos mortos e desaparecidos. 

Criou-se uma comissão com representantes do gover-

no e da sociedade civil para avaliar as circunstâncias 

da morte de cada um. O primeiro presidente foi o 

doutor Miguel Reale Júnior, que não era do governo. 

Era professor de Direito Penal na USP extremamente 

respeitado e conhecido. No primeiro momento, havia 

representantes das famílias dos mortos e desapare-

cidos. Um desses representantes era Suzana Lisboa, 

cujo marido tinha morrido na guerrilha.

Houve um momento exemplar durante o trabalho 

da comissão. Começaram a nos enviar requeri-

mentos de indenizações que deveriam ser exami-

nados por essa comissão, que avaliava o estado 

em que se encontrava a pessoa quando morta. 

Havia sempre, por parte da comissão, uma espécie 

de presunção de que a morte tinha se dado em 

estado de rendição. E esse estado de rendição era 

facilmente identificado se houvesse um elemento 

físico. Assim, por exemplo, se o sujeito tivesse 

morrido na cadeia, não havia discussão.

O problema estava nas situações em que não era 

possível saber se a morte se dera em conflito ou 

em estado de rendição. Era o caso de Lamarca. Eu 

me recordo de que um jovem jornalista da Globo 

estava fazendo uma pesquisa sobre a morte do 

Lamarca. O capitão Lamarca era muito mal visto 

pelo Exército, porque tinha lesado um dos pontos 

fundamentais do Exército, que era a questão da dis-

ciplina e da hierarquia. Ele havia, inclusive, assalta-

do o arsenal de seu próprio quartel. E isso, para os 

militares, era um ato de insubordinação etc.

Mas o fato é que, em determinado momento, em 

face do trabalho investigatório desse jornalista 

do jornal O Globo, apareceram os documentos da 

morte do Lamarca. Esses documentos se encon-

travam na Superintendência da Polícia Federal em 

São Paulo. Não tinha sido uma ação conduzida 

pela Polícia Federal, mas ocorre que o superinten-

dente da Polícia Federal na época era um militar 

amigo do comandante da Operação Lamarca, o 

coronel Cerqueira. 

Esse documento foi encontrado num depósito de 

papéis. Depois de examiná-lo, cheguei à conclusão 

de que a situação de Lamarca era aquela situação-

limite. Ele não tinha sido morto num ambiente de 

prisão, e sim no campo, no mato. Então, tratava-se 

daquela zona em que a situação física não auto-

rizava afirmar se era uma coisa ou outra. Se ele 

tinha morrido em combate ou não. 

Mas eu li todo o documento, um relatório muito 

circunstanciado, com fotografias dos atos de autópsia 

e descrição de tiros. Como fui advogado criminal, 

vi que ele tinha sido morto em estado de rendição, 

quando estava deitado. Com isso, disse ao presidente 

Fernando Henrique que a leitura que eu havia feito 

na condição de ex-advogado tinha me dado o juízo 

de que ele tinha sido morto em estado de rendição. 

Portanto, nós éramos os responsáveis, o que era uma 

situação delicada. Delicada porque tratava da questão 

Lamarca em relação ao Exército.

Convoquei então uma reunião com o próprio 

Ministério do Exército. O general Cardoso, chefe 

da Casa Militar da Presidência da República, foi 

comigo e entregamos o documento a eles. Eles 

leram toda a documentação, perguntaram o que 

eu achava, e eu respondi que, pela leitura que 

fizera, não tinha dúvida de que tecnicamente o 
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capitão Lamarca fora morto em estado de rendi-

ção. Portanto, eu entendia que a comissão tinha de 

promover a indenização. E o general concordou. 

Primeiro chamei o pessoal da Globo para tomar 

conhecimento do material, porque, afinal, o 

documento tinha sido descoberto devido a inves-

tigações desenvolvidas por um repórter ligado 

à Globo. Quem respondia pela Globo naquele 

momento em Brasília era Franklin Martins. Então, 

o Franklin Martins levou um fotógrafo, porque eu 

não ia entregar os documentos a eles, que fotogra-

fou toda a documentação. 

E aí veio a indenização. Um dos argumentos que 

usei na reunião com os militares em relação à ques-

tão Lamarca foi: ‘Temos de resolver esse assunto, e 

ocorre que a condição da indenização ao Lamarca 

significa o sepultamento do Lamarca. Se nós não 

fizermos essa indenização, todas essas outras no-

venta e tantas indenizações não vão ter significação 

nenhuma. Inclusive a indenização do Marighella, 

da família do Marighella, porque ele foi morto em 

estado de rendição. O Marighella estava dentro de 

um automóvel’. E o militar concordou.

Eu dizia a eles: ‘A indenização do Lamarca decorre 

de uma situação concreta, responde à tipologia legal, 

e de outra parte é uma lição política muito séria, 

porque a indenização do Lamarca sepulta o Lamarca’.

Tudo isso teve sempre um perpasso com organiza-

ções da sociedade civil que estavam muito ligadas 

a José Gregori. José Gregori é o personagem que 

tem mais informações sobre esse contato. Foi o 

que mais contatos fez com os elementos da socie-

dade civil e que dialogou com todos para, exata-

mente, transitarmos do regime militar e fazermos 

uma transição no modelo brasileiro.

Uma tentativa que se tentou fazer, e ainda se tenta 

fazer, é a identificação do processo político brasileiro 

de transição do regime militar para o regime civil 

com os processos políticos militares que ocorreram 

na Argentina, no Uruguai, que são completamente 

diferentes.

No Brasil, toda a superação de regime se dá por 

dentro do próprio regime. É o próprio regime que 

produz a sua superação. Tanto é que os civis que 

passaram a integrar o novo regime eram civis que 

estavam dentro do regime anterior. No caso, o 

presidente da República, José Sarney, tinha sido 

escolhido pela própria Arena, que era o partido de 

apoio aos militares.

Não é possível fazer a leitura do processo de transi-

ção do regime militar para o regime civil brasileiro 

da mesma forma que se faz a transição do regime 

militar argentino para o regime civil argentino. É 

completamente diferente. Lá, há rompimentos. No 

Brasil, não houve. E isso se deu sempre através do 

diálogo. Ou seja, da capacidade de conversação e 

de diálogo. A independência do Brasil e a Repúbli-

ca, por exemplo, foram feitas por meio da transi-

ção. Essa é uma característica típica brasileira. O 

mesmo aconteceu com o regime militar. Houve o 

golpe de 64, depois tivemos o período castelista, 

que foi importante em termos de reestruturação 

de várias coisas. Castello queria um governo civil 

que lhe sucedesse; ocorreu o que chamaram de 

golpe dos coronéis, quando entram os coronéis e 

endurecem o regime. Depois vem Geisel e começa 

a distensão, aquela distensão gradual, até chegar-

mos à superação do regime, quando aconteceu 

a eleição indireta de Tancredo. Essa é a tradição 

brasileira de conciliação. Ou seja, de superação.
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Médici visita a Companhia Siderúrgica Nacional,  
Volta Redonda, Rio de Janeiro, 1971 (Iconographia)
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reSiSTindo  
à impoTênciA
O governo do general Emílio Garrastazu 
Médici (1969-1974) será lembrado como um 
dos mais violentos e arbitrários da história 
do Brasil – prisões lotadas de opositores, 
disseminação da tortura, imprensa sob 
censura, milhares de exilados políticos e 
aumento dos casos de assassinatos seguidos 
de desaparecimento de militantes. Desde 
o AI-5, extraoficialmente a pena de morte 
passou a ser aplicada reiteradas vezes. 
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Em 1972, os órgãos de repressão eliminaram 58 

militantes. Desses, 18 figuram entre os desapare-

cidos políticos.1 A Anistia Internacional divulgou 

relatório em 1972 sobre o Brasil no qual denun-

ciava os nomes de 472 torturadores e apresentava 

uma lista de 1.081 torturados.2

No plano interno, o governo Médici se aprovei-

tava da onda de otimismo da propaganda oficial, 

que explorava os índices de crescimento econô-

mico e as vitórias do país no esporte. A Seleção 

Brasileira, tricampeã mundial de futebol em 

1970, venceu a Minicopa do Sesquicentenário 

da Independência, batendo Portugal por 1 a 0 

no Maracanã. Emerson Fittipaldi conquistou o 

primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 para 

o Brasil. A propaganda dizia “Ninguém segura 

este país”. E o governo assinava embaixo: “Brasil, 

1 GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002.

2 Relatório sobre as Acusações de Tortura no Brasil. Anistia 

Internacional, 5/9/1972.

ame-o ou deixe-o”. Médici sonhava com a reelei-

ção, que era defendida no Congresso Nacional 

pelo arenista Flávio Marcílio.3

Enquanto isso, a oposição e a sociedade organizada 

tentavam resguardar os poucos espaços legais nos 

quais ainda era possível atuar. A aprovação da Lei 

Ruy Santos, no fim de 1971, que limitou ainda 

mais a autonomia do CDDPH, repercutiu de forma 

desalentadora entre os defensores dos Direitos Hu-

manos. Durante todo o ano, nas seções da OAB foi 

debatida a conveniência de abandonar o conselho. 

Nessa época, a OAB tornou-se uma guardiã quase 

solitária dos princípios democráticos. A ordem jurí-

dica ainda garantia à entidade alguma possibilidade 

de atuação, o que não acontecia com outras catego-

rias, como a dos jornalistas, que eram submetidos 

à censura, quando não à colaboração ou conivência 

de muitos órgãos de comunicação com o regime, 

e à autocensura. As manifestações dos advogados 

3 GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002.

Adesivo de propaganda do governo Médici, 1970 (Iconographia)
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nas seccionais da OAB e a participação de seus 

representantes no CDDPH, onde enfrentavam a 

aparência de legalidade da ditadura, constituem pe-

ças históricas que demonstram que, em meio a um 

período de terrorismo de Estado, não faltou quem 

ousasse desafiar a violência do regime.

O dilema dos advogados 

Ao prever mecanismos que garantiam ao go-

verno o controle das decisões do conselho, a Lei 

Ruy Santos impôs um dilema para a oposição. 

A aprovação do projeto, em 15 de dezembro de 

1971, levou o presidente do Conselho Federal da 

OAB, José Cavalcanti Neves, a ausentar-se das 

sessões da instituição sob o argumento de que 

“não é somente o número de componentes ou a 

natureza e a origem dos órgãos representados que 

irá pesar nos destinos do CDDPH (...). Mas o fator 

individual, a contribuição pessoal e moral de cada 

representante, a sua dedicação, independência e 

imparcialidade”. Para Cavalcanti Neves, a lei “mu-

tilou e totalmente desfigurou” o CDDPH4 e tirou 

do advogado o direito de praticar naquele espaço 

os atos da profissão. Em seu manifesto, ele expôs o 

dilema que a entidade passou a enfrentar: deixar o 

conselho, em protesto, ou permanecer?:

“O projeto Ruy Santos parece querer incompatibi-

lizar a Ordem dos Advogados do Brasil com o Con-

selho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, 

4 OAB. Manifestação contra a Lei Ruy Santos, 23/5/1972. 

Disponível em http://www.oab.org.br/hist_oab/links_inter-

nos/def_estado_manifruisantos.htm. Acesso em 4/2/2010.

pois, sabendo a política, imprime ao órgão gover-

namental um destino nitidamente político, além de 

fixar jetom para quem ali iria desempenhar dever 

estatutário e consagrador. (...) O projeto Ruy San-

tos deixaria em situação insustentável, portanto, 

o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 

pois o obrigaria, nada mais, nada menos, a atuar 

negando direitos e prerrogativas que, por lei, tem o 

dever de assegurar aos profissionais do Direito.

(...) A Seção do Estado da Guanabara, já na 

iminência da promulgação do novo diploma legal, 

comunicou haver deliberado assumir ‘posição esta-

tutária e histórica, em relação ao CDDPH’. (...) 

Conclui o ilustrado órgão de classe do Estado da 

Guanabara por manifestar a esperança, se não a 

certeza futura, de que o presidente da OAB, ‘fiel ao 

sentido de sua reconhecida consciência profissional, 

encontre meios de manter sua ausência às sessões 

sigilosas e inacessíveis (...), por força, até mesmo, 

de evidente impedimento legal, decorrente da letra 

e do espírito do Estatuto da Ordem (...)”.5

O documento da Guanabara mencionado por Ca-

valcanti Neves recebeu o apoio dos conselhos da 

OAB de São Paulo, Paraná, Ceará, Bahia e Goiás. 

Acuada pelo regime e instada a reagir, a OAB se 

posicionou de forma firme e clara. O rompimen-

to parecia inevitável. Foi quando entrou em cena 

o advogado Heráclito da Fontoura Sobral Pinto. 

Aos 79 anos, histórico defensor dos Direitos 

Humanos no país, Sobral Pinto usou sua autori-

dade moral para dizer sem meias palavras o que 

outros diziam nas entrelinhas. Católico fervoroso, 

5 Idem.
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o jurista assumira corajosamente a defesa do 

líder comunista Luís Carlos Prestes quando de 

sua prisão durante a ditadura de Getúlio Vargas. 

A ditadura pós-1964 não era, portanto, a primeira 

que enfrentava. 

Naqueles dias de tensão, Sobral Pinto manifestara 

indignação diante das ameaças feitas ao presidente 

da OAB da Guanabara, José Ribeiro de Castro 

Filho, de que poderia ser enquadrado na Lei de 

Segurança Nacional devido a críticas à magistratu-

ra contidas em um boletim da entidade. Ao relatar 

esse episódio na reunião da OAB carioca, Sobral 

Pinto convocou os colegas a resistir à investida do 

regime. “Agora, o alvo destas violências é a advoca-

cia, na esperança subalterna de amedrontar os que 

a exercem. É mister (...) defendê-la com energia 

patriótica, assegurando a sua independência, 

ameaçada pelo organismo militar.”6

Nesse combate, Sobral Pinto posicionou-se pela 

permanência no conselho, afirmando que a OAB 

deveria continuar presente “para lutar até o fim 

pelos direitos fundamentais do homem”. Em po-

sição oposta, o jurista Heleno Fragoso foi porta-

voz dos que defendiam a retirada, entendendo 

que o CDDPH se tornara “incapaz de defender, 

real e efetivamente, os interesses dos Direitos 

Humanos”. Sobral Pinto, que vira de perto atroci-

dades da ditadura Vargas, entre 1937 e 1945, não 

tinha dúvidas:

“Seria justo que em face da situação geral (...) 

abandonássemos o exercício da profissão e a luta 

permanente pela realização dos direitos? Seria 

também justo que por serem sigilosas as sessões do 

CDDPH (...) deixe a OAB de fazer-se presente, 

de exercer a vigilância, de influir nas decisões, de 

levar também a aquela instância administrativa 

o seu incessante combate em prol dos direitos 

fundamentais?”7

Deixar o conselho, para ele, significaria omitir-se. 

Sua defesa dessa tese influenciou a votação na 

6 Pronunciamento de Sobral Pinto no Conselho da OAB 

Guanabara, 23/5/1972.

7 Idem.

Sobral Pinto (UH-Apesp)
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1.275ª Sessão Plenária do Conselho Federal da 

OAB, realizada em 23 de maio de 1972. Por dez 

votos a nove, foi aprovada a permanência do órgão 

no CDDPH.

Longe de ser o fim da história, no entanto, a deci-

são ocasionou uma queda de braço entre correntes 

da OAB, que se estendeu pelos anos seguintes. 

Houve mais duas propostas de abandonar o 

conselho. Em 28 de agosto de 1973, o advogado 

Carlos de Araújo Lima defendeu diante do Conse-

lho Seccional da OAB no Rio de Janeiro a retirada 

da representação da entidade, pois o CDDPH se 

mostrava “inoperante e indiferente às denúncias 

gravíssimas de violência, violações da lei que 

assegura as prerrogativas do advogado, desapareci-

mentos sem explicação”.8 Ele defendia que a OAB 

não comparecesse às reuniões enquanto durassem 

as ações arbitrárias perpetradas pelo Estado. 

Em 1974, o advogado Danilo Marcondes de Souza 

defendeu a mesma posição:

“O que não nos anima é continuar participando 

das reuniões nas quais se pretende discutir o 

sexo dos anjos enquanto se abusa nos bastidores, 

nos porões da legalidade, contra a dignidade da 

pessoa humana. Espanca-se, tortura-se, prende-

se, mata-se, violentam-se jovens e até religiosas, 

em busca de confissões de fatos tantas vezes 

desconhecidos, e tudo isso em nome do princípio 

8 Dez anos – Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana. Brasília: Ministério da Justiça, 2000. Conselho 

Federal da OAB. Processo nº 1375/1972. Manifestação da 

Seção da Guanabara Relativamente à Posição Estatutária 

da OAB em Relação ao Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana.

de uma autoridade, que manifesta seu total des-

conhecimento de tão escabrosa situação. Dir-se-á 

que o presidente da Ordem, presente às sessões 

do Conselho, formulara sempre seu protesto, 

como já o fez tantas vezes, sem ressonância e 

sem eco. (...) Esse protesto ficará registrado para 

o futuro. Presença simbólica, eufemismo para 

simular uma convivência com a distorção da lei, 

diremos nós”.9

Para aumentar o desconforto da OAB, profis-

sionais inscritos na entidade eram tidos como 

vítimas em várias denúncias de prisões e desapa-

recimentos no período. Em 1972, a detenção de 

quatro advogados paranaenses levou ao suicídio 

de um deles, Henrique Ornellas, e a novas 

prisões dos que denunciaram a arbitrariedade – 

Heleno Cláudio Fragoso, Augusto Sussekind de 

Moraes Rego, Evaristo de Moraes Filho e George 

Tavares. O caso foi levado ao CDDPH, que não se 

posicionou sobre o processo, mesmo tendo rece-

bido pedido formal dos presidentes do Conselho 

Federal da OAB, do Instituto dos Advogados 

Brasileiros e do Conselho Seccional da OAB da 

Guanabara.

No ofício enviado ao ministro da Justiça, na quali-

dade de presidente do CDDPH, em 9 de novembro 

de 1972, há uma descrição dos métodos de terror 

reinantes na época, contra os quais se esperava, 

em vão, a ação do conselho:

9 Dez anos – Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Huma-

na. Brasília: Ministério da Justiça, 2000. “CDDPH completa 40 

anos e OAB mantém luta por Direitos Humanos”. JusBrasil, 

15/3/2004. Disponível em http://www.parana-online.com.br/

canal/direito-e-justica/news/77295/?noticia=LIVROS.
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“Os ilustres advogados (...) foram inqualificavel-

mente presos, em suas respectivas residências, no 

dia primeiro do corrente mês. Tais prisões foram 

efetuadas com brutalidade e aviltamento por agen-

tes da Polícia Federal, como relatam os advogados 

nas cartas em anexo (...). A nenhum, nem em 

qualquer momento, se declararam os motivos da 

prisão nem se fez qualquer indagação. (...) Com 

tal proceder, inédito no País, mesmo em época de 

suspensão de garantias constitucionais, atingiu-se, 

mais do que as pessoas das vítimas, o exercício da 

advocacia, como condição mesma da defesa e pre-

servação mínimas dos Direitos Humanos, pelo que 

não escapará, decerto, a esse Colendo Conselho, a 

imperiosa necessidade de apurá-los com identifica-

ção dos culpados, mandantes e mandatários, para 

ressalva da tranquilidade geral e do próprio nome 

do Brasil”.10

A sociedade calada

Na primeira metade dos anos 70, outra forma 

encontrada para combater o governo militar foi 

denunciar seus abusos no exterior. Criaram-se 

grupos de exilados na Europa e em vários países 

da América do Sul, que apresentaram denúncias 

seguidas a organismos internacionais de defesa 

dos Direitos Humanos, como a Anistia Internacio-

nal. Com sede em Londres, na Inglaterra, a entida-

de produziu inúmeros relatórios que denunciavam 

10 Conselho Federal da OAB. Processo nº 1375/1972. Ma-

nifestação da Seção da Guanabara Relativamente à Posição 

Estatutária da OAB em Relação ao Conselho de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana.
Cartaz italiano da campanha por anistia e publicação  
da resistência brasileira no exílio (Cedem-ASMOB)
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prisões arbitrárias e desaparecimentos no Brasil. 

Mas, à medida que também foram instaladas 

ditaduras no Uruguai, no Chile e na Argentina, 

os exilados brasileiros e seus familiares se viram 

obrigados a buscar asilo em terras mais distantes. 

Os serviços de inteligência do Brasil, da Argenti-

na, do Chile e do Uruguai, treinados por oficiais 

americanos segundo a Doutrina da Segurança 

Nacional, criaram uma verdadeira operação de 

terror globalizado, atuando de forma coordenada 

para monitorar, capturar e, muitas vezes, eliminar 

opositores residentes nos países vizinhos. 

Como líder da oposição, o presidente do MDB, 

Ulysses Guimarães, recebeu milhares de cartas 

dessas organizações e de exilados manifestando 

apoio aos esforços para restabelecer a democracia 

no país. A pressão internacional e a interna con-

trastavam com a inoperância do CDDPH. Entre 

1971 e 1975, aconteceu a maior parcela dos assas-

sinatos de opositores da ditadura e dos desapareci-

mentos. E não é coincidência que se tenha buscado 

engessar o CDDPH justamente nessa época. A es-

tratégia do regime foi sufocar as vozes da sociedade 

organizada, tendo como objetivo principal garantir 

liberdade de ação ao aparelho repressivo. 

Em abril de 1972, o aparelho de repressão locali-

zou e passou a combater um núcleo de militantes 

do PCdoB que vinha se implantando desde 1967 

no sul do Pará, com o objetivo de preparar uma 

guerra popular contra o regime. No final de 1974, 

o grupo já tinha sido dizimado, deixando um saldo 

de aproximadamente 70 novos desaparecidos polí-

ticos, episódio que recebeu o registro histórico de 

Guerrilha do Araguaia. Passo seguinte, o regime 

eliminou cerca de metade da direção nacional do 

PCB: 12 foram mortos entre 1974 e 1975, e seus 

cadáveres estão ocultos até hoje.11

No Congresso, a oposição denunciou a onda 

repressiva e questionou sobre o destino dos 

desaparecidos. O líder governista na Câmara dos 

Deputados, José Bonifácio, ocupou a tribuna e 

respondeu em tom de deboche: “O governo não é 

balcão de achados e perdidos”.12

11 CARONE, Edgard. O PCB – 1964-1982. Vol. 3. São Paulo: 

Difel, 1982.

12 CDDPH – Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana – 40 Anos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos, 2004.

José Bonifácio, líder do governo  
na Câmara dos Deputados (UH-Apesp).
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Prenúncio de esvaziamento

Mesmo tendo o aval da Lei Ruy Santos, o conselho 

não se viu livre das denúncias da sociedade. O 

volume de processos enviados obrigou a aumentar 

a frequência de reuniões. Mas quantidade não 

se traduziu em agilidade para tratar de casos que 

aguardavam deliberação nem em mudança de 

postura do órgão. Em 1972, foram realizadas seis 

reuniões, nas quais os conselheiros analisaram 35 

processos. Quase a metade, 17, foi prontamente 

arquivada – a maioria por unanimidade. Da pauta 

constavam assuntos não relacionados aos Direitos 

Humanos, como congratulações ao regime militar. 

Na primeira sessão daquele ano, em 12 de abril, o 

processo referente ao desaparecimento de Stuart 

Edgar Angel Jones foi arquivado.

A postura combativa de alguns conselheiros não 

se modificou. Na reunião de 8 de maio de 1972, 

o representante do Conselho Federal da OAB, 

Raymundo Faoro, abordou o tema dos desapareci-

dos políticos dizendo que “não se faziam prisões, 

mas sequestros”.13 Jurista, escritor e estudioso da 

formação da sociedade brasileira, Faoro defendeu 

na ocasião que se indicasse com clareza, e no 

prazo de 24 horas, “quem prendeu quem e por 

quê”. Situações como essa demonstravam que, em 

alguma medida, as sessões do conselho se asse-

melhavam a uma espécie de teatro, no qual todos 

conheciam o papel desempenhado pelos outros 

conselheiros, e dessa forma nenhuma fala causava 

surpresa nem trazia resposta não estudada.

Já a sessão de 8 de junho de 1973 simbolizou a 

13 “Faoro e a defesa das leis”. Veja, 10/5/1978.Opinião nº 22, censurado, 2 de abril de 1973 (Iconographia)
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postura burocrática e a ineficiência do CDDPH 

na época. Toda a sessão foi dedicada a congratula-

ções ao governo, entre as quais os cumprimentos 

ao presidente Médici pelo voto contra a pena de 

morte e a tortura, na Assembleia Geral da ONU, 

e ao ministro Alfredo Buzaid pela posse na Aca-

demia Brasileira de Letras. Para os conselheiros 

de oposição, as congratulações ao governo repre-

sentavam uma afronta às vítimas das atrocidades 

do regime. 

Em 28 de novembro de 1973, o ministro da Jus-

tiça, Alfredo Buzaid, presidiu a histórica 25ª reu-

nião do conselho – a última realizada antes da de-

sativação do órgão por quase seis anos. Na sessão, 

dos oito processos que estavam na pauta, cinco 

foram arquivados, todos referentes a desapareci-

dos políticos. Na mesma reunião, o representante 

da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, apresentou um 

relatório sobre a censura à imprensa do país. O 

documento afirmava que veículos como Opinião, 

O Pasquim, Tribuna da Imprensa, O Estado de S. 

Paulo e Jornal da Tarde eram submetidos perma-

nentemente a censura prévia. O relatório dizia, 

ainda, que “para além destes periódicos, visados 

constantemente, todos os jornais do país recebem 

frequentes avisos telefônicos sobre assuntos que 

não devem ser divulgados”.14

Após essa sessão, recheada de assuntos delicados 

para o governo e representativa do CDDPH da 

época, o órgão entraria, nas palavras do jornalis-

ta José Rezende Jr.15, em “hibernação forçada”, 

14 “Resumo alentado”. Veja, 7/11/1973.

15 CDDPH – Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana – 40 Anos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos 

até 1979. Durante todo o governo do presidente 

Ernesto Geisel (1974-1979), o CDDPH não se 

reuniu. 

O início da reação

O esvaziamento do CDDPH coincidiu com novas 

articulações entre organizações da sociedade civil 

e com o início de uma lenta retomada dos sindi-

catos de trabalhadores das mãos dos interventores 

e dirigentes acomodados. Nesse período, cresceu 

o repúdio à prática de tortura por parte, especial-

mente, de entidades como a Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB), a ABI e a OAB. 

Enquanto o conselho não funcionava, a sociedade 

civil e as forças democráticas começaram a cami-

nhar lenta e gradualmente para isolar o regime 

ditatorial, construindo um caminho que permiti-

ria, anos depois, reativar o conselho. 

O avanço do MDB nas eleições parlamentares de 

1974, logo depois da simbólica anticandidatura do 

deputado federal Ulysses Guimarães à Presidência 

da República, contra o general Geisel, animou a 

oposição. Dos cárceres, começaram a se multipli-

car manifestos que denunciavam as más condições 

e apresentavam reivindicações dos prisioneiros 

políticos.

Em 8 de março de 1975, o senador emedebista 

Franco Montoro, que sempre cobrara do CDDPH 

maior eficiência, apresentou um projeto de lei 

que modificava a estrutura e o funcionamento 

da entidade. Segundo a proposta, os membros 

acrescentados pela Lei Ruy Santos seriam retira-

Humanos, 2004.
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dos e, no lugar deles, incluídos representantes da 

CNBB e do Conselho de Reitores das Universida-

des Brasileiras, ampliando a representatividade 

de entidades não governamentais. Além disso, as 

sessões seriam mensais e voltariam a ser públicas. 

Em sua justificativa, Montoro afirmou:

“(...) Não é possível, pois, admitir-se que, em pleno 

século XX, uma lei brasileira venha instituir, como 

regra, julgamentos secretos e assegurar permanente 

maioria ao Poder que é investigado. (...) É com o 

intuito de corrigir esses defeitos que voltamos ao bom 

combate, tentando devolver ao Conselho de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Humana a dignidade, a 

eficácia e a imparcialidade de suas prerrogativas 

originais, honrando não só as tradições liberais do 

nosso povo, mas, também, os postulados constantes 

de todas as nossas Constituições e os compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil ao subscrever a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos”.16

A ideia de dar assento no conselho a um represen-

tante da CNBB, que se mostrava atuante na defesa 

da democracia, desagradou a Arena. No debate 

travado com os emedebistas Ulysses Guimarães 

e Franco Montoro, o senador governista Petrônio 

Portella argumentou que a inclusão da organi-

zação católica seria “discriminatória com outras 

religiões”.17

A luta nos bastidores, que nesse período pendeu 

favoravelmente ao regime, ganhava nova dimensão 

com a entrada em cena de um elemento ausente 

16 Projeto de Lei do Senado nº 12, 8/3/1975.

17 “A questão é outra”. Veja, 4/6/1975.

nos anos que sucederam o AI-5: as pressões da 

sociedade civil. No início, manifestadas de forma 

dispersa, essas demandas emergiram repentina e 

vigorosamente nos dias em que correu a notícia da 

morte sob tortura do jornalista Vladimir Herzog 

no DOI-Codi de São Paulo, no bojo de uma opera-

ção nacional para aniquilar o Partido Comunista 

Brasileiro e seus apoiadores. 

O assassinato de Vladimir Herzog

A comoção pelo assassinato do jornalista, em 25 

de outubro de 1975, levou milhares de pessoas ao 

culto ecumênico realizado em sua memória na 

Catedral da Sé, em São Paulo. Herzog era diretor 

de jornalismo da TV Cultura, emissora oficial 

do estado de São Paulo. Morreu durante uma 

sessão de interrogatório em que foi submetido a 

espancamento, choques elétricos e afogamento. 

Sua morte foi encarada pela ditadura como um 

“acidente de trabalho”. E, a fim de mascará-la, 

o regime montou uma farsa para alegar que ele 

cometeu suicídio.

As circunstâncias de sua morte repercutiram em 

diversos segmentos da sociedade e provocaram 

reação indignada dos jornalistas. Em poucas horas, 

centenas de profissionais se reuniram na sede 

do sindicato da categoria. Na época, a entidade se 

constituíra em um espaço de resistência à ditadura. 

Segundo recorda Audálio Dantas, então presidente 

do sindicato, na nota redigida com a aprovação de 

todos os presentes, a entidade responsabilizava os 

militares pela morte de Herzog, aqui exigia o fim 

da situação de arbitrariedades no país e, no final, 

convidava toda a população para o enterro. 
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Havia a preocupação de que o governo pressio-

nasse para que o sepultamento ocorresse sem 

alarde, na ala dos suicidas do Cemitério Israelita 

do Butantã (Herzog tinha origem judaica). Isso 

ratificaria a versão oficial da sua morte. Para 

impedir a manobra, relembra Dantas, “fizemos 

uma conclamação, e os jornalistas de todas as 

redações conseguiram colocar anúncios fúnebres 

estendendo o convite à sociedade”. A ideia do 

culto ecumênico também surgiu naquela reunião, 

segundo o ex-presidente do sindicato. “Falamos 

com dom Paulo [Evaristo Arns, então cardeal-

arcebispo de São Paulo], e ele se encarregou de 

propor a ideia a uma comissão de rabinos, que 

concordou em enviar o rabino Henry Sobel para 

realizar em conjunto o culto.”

Na semana anterior à realização da missa, o 

clima de tensão em São Paulo foi alimentado 

por boatos alarmistas, como o que anunciava 

a eclosão de uma operação militar para mas-

D. Paulo Evaristo Arns lê a homilia durante o culto ecumênico em homenagem a Vladimir Herzog.
No primeiro plano aparece o rabino Henry Sobel. São Paulo, 31 de outubro de 1975 (Iconographia)
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sacrar opositores do regime, e por ações das 

autoridades na tentativa de conter manifestações 

de protesto. O próprio secretário estadual de 

Segurança, o coronel do Exército Erasmo Dias, 

declarou em uma entrevista ao jornal O Estado 

de S. Paulo: “Esses comunistas estão pensando o 

quê? Estamos numa guerra! E guerra é guerra! 

Antes que eles nos jantem, nós os almoçamos!”18 

No dia do culto, marcado para uma sexta-feira, o 

secretário de Segurança conduziu uma operação 

de bloqueio nas principais vias da cidade para 

dificultar o acesso à Catedral da Sé, provocando 

imenso congestionamento.

Além de dom Paulo Evaristo Arns, que represen-

tava a Igreja Católica, e do rabino Henry Sobel, 

como representante da comunidade judaica, o ato 

em homenagem a Herzog contou com a partici-

pação do reverendo presbiteriano James Wright, 

irmão do dirigente da Ação Popular (AP), Paulo 

Stuart Wright, preso, torturado e desaparecido 

desde 1973. A aliança das três correntes religiosas 

do país em defesa de um jornalista assassinado, 

ligado ao Partido Comunista, demonstrou o vigor 

do repúdio da sociedade ao crime praticado pela 

ditadura. Anos depois, dom Paulo convidaria Wri-

ght para ser um dos coordenadores da edição do 

projeto Brasil Nunca Mais, que sintetizou em livro 

as torturas praticadas durante o regime militar de 

1964 contra os opositores políticos.

A morte de Herzog significou um divisor de 

águas. Enquanto o CDDPH permanecia desa-

tivado, a sociedade civil articulou-se e passou a 

18 Entrevista de Audálio Dantas in Jornalistas & Cia 14 – 

Edição Especial Protagonistas da Imprensa Brasileira, 1/6/2010.

realizar reuniões públicas de resistência ao auto-

ritarismo. Em 20 de abril de 1976, a viúva Clarice 

Herzog e seus filhos, Ivo e André, entraram com 

uma ação na Justiça Federal para provar que o 

jornalista não se suicidara e, sim, fora torturado 

e morto durante sessão de interrogatório no DOI-

Codi de São Paulo. Em 27 de outubro de 1978, o 

juiz Márcio José de Moraes, da 7ª Vara da Justiça 

Federal de São Paulo, declarou a União “respon-

sável pela prisão, tortura e morte de Vladimir 

Herzog”.19

Em 1977, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo 

homenageou Herzog com a criação do Prêmio Vla-

dimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Atu-

almente em sua 32ª edição, a iniciativa se tornou 

um dos principais eventos de defesa da cidadania, 

premiando reportagens que “estimulam a luta pela 

cidadania e denunciam todo tipo de violação aos 

Direitos Humanos”.20

O caso Manoel Fiel Filho

Apenas três meses depois do assassinato de 

Vladimir Herzog, o operário Manoel Fiel Filho, 

também ligado ao PCB, foi morto no mesmo DOI-

Codi de São Paulo, em 17 de janeiro de 1976, em 

circunstâncias semelhantes, e repetiu-se a alegação 

de suicídio. Dessa vez com consequências ines-

peradas para o aparelho de repressão. Geisel teria 

alertado os porões da tortura de que não toleraria 

19 JORDÃO, Fernando Pacheco. Dossiê Herzog: Prisão, 

Tortura e Morte no Brasil. São Paulo: Global Editora, 2005.

20 Instituto Vladimir Herzog. Disponível em http://www.

premiovladimirherzog.org.br.



83

outro episódio Herzog. Demitiu imediatamente o 

comandante do II Exército, Ednardo D’Ávila Mello, 

expondo divisões existentes no regime.

Em 18 de abril de 1979, a viúva, Tereza de Lour-

des Martins Fiel, e as filhas, Márcia e Maria 

Aparecida, entraram com ação de reparação na 

Justiça Federal.21 Trinta anos depois, o Ministério 

Público Federal em São Paulo ajuizaria uma ação 

civil pública responsabilizando sete servidores 

públicos estaduais que participaram de “prisão 

ilícita, torturas, morte e ocultação das reais 

causas da morte do operário Manoel Fiel Filho”, 

e “pedindo que sejam declarados civilmente 

responsáveis por essa sequência de violações aos 

Direitos Humanos e condenados a reparar gastos 

da União com indenizações aos parentes da 

vítima, estimados em R$ 438 mil, além da perda 

das funções e cargos públicos e a cassação dos 

benefícios de aposentadoria”.22 

Em 1977, a pressão da sociedade civil já havia se 

espalhado por vários setores. O movimento estu-

dantil entrou em cena, levando o protesto contra 

a ditadura para as ruas de diversas capitais brasi-

leiras. Em outubro daquele ano, Geisel afastou o 

ministro do Exército, Sílvio Frota, por tramar um 

golpe de Estado. 

Apesar de Ernesto Geisel ter aparecido na impren-

sa como quem derrotou a linha dura do regime 

e realizou o projeto de abertura lenta, gradual 

e segura, ele e seu governo foram responsáveis 

21 LUPPI, Carlos Alberto. Manoel Fiel Filho: Quem Vai Pagar 

por Este Crime? São Paulo: Editora Escrita, 1980.

22 Procuradoria da República em São Paulo. Disponível em 

http://www.prsp.mpf.gov.br.

pela morte de dezenas de opositores. Durante o 

seu mandato, o CDDPH não se reuniu nem uma 

única vez.

A reativação do conselho aconteceria apenas de-

pois da posse do general João Baptista Figueiredo, 

último presidente do regime militar, que assumiu 

a Presidência em 15 de março de 1979.

Manuel Fiel Filho (iconographia)
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Anistiado, Paulo Roberto Jabour deixa a prisão, 1979 (Ybarra Júnior /AJB)
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lenTo 
reTorno à 
democrAciA
“Depois do direito à vida, nenhum outro 
direito é mais importante do que o da 
liberdade. Entre todas as criaturas, só o 
homem o possui e dele desfruta. Própria 
das criaturas inteligentes, a liberdade dá ao 
homem o domínio de seus atos. Está, então, 
nas mãos dos homens usá-la para o bem ou 
para o mal.” 
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O início do relato dos Anais da VIII Conferência 

Nacional dos Advogados1, ocorrida em maio de 

1980, cujo tema era, oportunamente, “liberdade”, 

dá a dimensão dos anseios da sociedade brasileira 

naquele momento. O texto segue com a justificati-

va da necessidade de preservar os Direitos Huma-

nos e fortalecer o CDDPH como órgão com “os 

poderes adequados e necessários para defender, 

em todo o território nacional, com real eficácia, os 

direitos da pessoa humana, ameaçados pelas auto-

ridades, civis e militares, da União, dos Estados e 

das Municipalidades”.

O alerta se fazia necessário naquele momento. 

Mesmo com a edição da Lei de Anistia, em agosto 

de 1979 (Lei nº 6.683), e dos avanços no processo 

de “abertura lenta, gradual e segura”, o CDDPH 

viveu até 1985 uma época de contradições. Embora 

em teoria tivesse a função de defender os Direitos 

Humanos, manteve-se engessado nas decisões, 

sobretudo em casos de fundo político, e inoperante 

em casos de enfrentamento ao governo militar.

Em 9 de maio de 1979, início do governo Figuei-

redo, após uma paralisia de quase seis anos, o 

CDDPH foi reativado. A pressão para a retomada 

dos trabalhos foi amplamente divulgada. Em 1977, 

o Jornal do Brasil noticiava que o vice-líder do 

MDB, senador Itamar Franco, havia feito um apelo 

para que o ministro da Justiça “ressuscitasse” o 

conselho2; e a Folha de S.Paulo abordava a deci-

são do presidente do Conselho Federal da OAB, 

1 O evento ocorreu em Manaus, em 18 de maio de 1980. 

A relatoria ficou a cargo de Sobral Pinto e ad hoc de Fábio de 

Souza Couti. 

2 Jornal do Brasil, 24/8/1977.

Raymun do Faoro, de reunir um grupo de juristas 

para redigir um projeto de reformulação do órgão.3

Em 1978, o tom da cobertura jornalística se tornou 

mais veemente. Textos sobre a intenção do Legisla-

tivo de pressionar o governo para colocar em fun-

cionamento o CDDPH eram mais frequentes nos 

jornais diários. Em 16 de fevereiro, por exemplo, 

nota publicada na Folha de S.Paulo informava o 

compromisso do líder do MDB no Senado, Franco 

Montoro, de solicitar à Comissão de Constituição 

e Justiça a inclusão na pauta de um projeto de sua 

autoria para retomar a autonomia do conselho, 

repetindo tentativa feita em 1975. Segundo o texto, 

para Montoro, “a reestruturação do CDDPH seria 

uma forma de o governo confirmar suas intenções 

de normalizar a vida política do país”. Em 12 de 

maio, o mesmo jornal anunciava que o projeto de 

Montoro, de 1975, uma resposta à Lei Ruy San-

tos, seria finalmente examinado na Comissão de 

Constituição e Justiça. “As possibilidades de sua 

aprovação são muito pequenas”, dizia o texto4. 

As previsões foram confirmadas, mas as investidas 

da oposição no Legislativo continuaram. O ano 

de 1979 mal havia começado quando o senador 

Nelson Carneiro declarou à imprensa que apre-

sentaria novamente, no início dos trabalhos do 

Congresso, um projeto para o restabelecimento 

do CDDPH nos moldes em que fora idealizado 

por Bilac Pinto. Carneiro citava como argumentos 

a disposição do general Figueiredo de instituir a 

democracia no país e a intenção revelada pelo se-

3 Folha de S.Paulo, 2/9/1977.

4 “Projeto pretende ampliar CDDPH”. Folha de S. Paulo, 

12/5/1978.
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nador Petrônio Portella, futuro ministro da Justiça, 

de fazer funcionar o conselho.5 

Reinício dos trabalhos

Ficando para trás os chamados “anos de chum-

bo”, o regime já não possuía pretexto algum para 

impedir o conselho de funcionar. Os jornais do dia 

30 de março anunciavam a convocação do CDDPH 

por Petrônio Portella, já então como ministro e 

presidente do órgão. 

Na ocasião, o deputado Ulysses Guimarães garan-

tiu que o MDB não iria participar das reuniões, a 

menos que fossem corrigidas duas falhas funda-

mentais: “o sigilo nos trabalhos e a dependência ao 

governo”.6 Menos de dois meses depois, o debate 

se acirrava no Legislativo. O senador Paulo Bros-

sard reiterou a posição do MDB de não participar 

das reuniões do CDDPH por discordar da compo-

sição estabelecida na Lei Ruy Santos, de 1971, que 

“deformou” a Lei Bilac Pinto.7 

Ministro da Justiça e presidente do conselho, 

Portella se tornou conhecido como um dos articu-

ladores da abertura.8 O político, que construiu a 

carreira na UDN do Piauí, chegou à presidência do 

Senado em 1971, e, em 1975, se tornou presidente 

nacional da Arena. Dois anos mais tarde, foi re-

5 “Carneiro tenta no Congresso a volta do CDDPH”. Folha 

de S.Paulo, 17/2/1979; “Projeto pretende ampliar CDDPH”. 

Folha da Tarde, 17/2/1979.

6 “Conselho de Direitos reúne-se sem MDB”. O Estado de 

S. Paulo, 30/3/1979.

7 Diário do Congresso Nacional, 17/5/1979.

8 Informações do site do Senado: http://www.senado.gov.br/ 

comunica/museu/portela.htm 

conduzido à presidência do Senado com a missão 

de dirigir as negociações entre governo e oposição 

sobre as reformas necessárias para a redemocrati-

zação do país. Eram tempos de embate, no interior 

da ditadura militar, entre representantes mais mo-

derados e os de linha dura. Por outro lado, crescia 

a mobilização social pela abertura.

Como ministro, Portella incentivou a retomada 

dos trabalhos do conselho, vendo na atuação do 

colegiado “um indicador essencial de que o país 

caminhava para a democracia”.9 Contudo, ao anun-

ciar a reativação, explicou que somente seriam 

examinadas as novas denúncias de violações, pois 

“mexer com o passado seria criar um anticlima 

para a anistia que está por vir”.10

A Lei de Anistia, na versão que o governo per-

mitiria aprovar em agosto de 1979, frustrando 

a grande mobilização popular, não seria ampla, 

geral e irrestrita. Justamente por isso, foi alvo de 

inúmeras críticas dentro e fora do CDDPH pela 

tolerância com os crimes de Estado. Conselheiros, 

políticos de oposição e entidades ligadas aos Di-

reitos Humanos protestavam contra o texto da lei 

por ele utilizar os termos “crimes conexos” como 

eufemismo para proteger acusados de tortura, 

e também por excluir os militantes acusados de 

atos considerados à época pelos militares como de 

terrorismo. Embora tenha levado à liberdade uma 

boa parcela dos presos políticos e trazido de volta 

ao Brasil um número que se estima em até 10 mil 

9 Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – 

CDDPH – 40 anos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos, 2004.

10 “Portela reativa CDDPH e arquiva últimas denúncias”. 

Folha de S.Paulo, 30/3/1979.
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exilados11, a Lei nº 6.683 passou a ser vista como 

um avanço limitado na recondução do país a um 

Estado democrático. 

Nos meses seguintes, várias tentativas de conse-

lheiros ligados à oposição de reabrir casos sobre 

desaparecidos políticos não surtiriam efeito. A 

justificativa era sempre a mesma: a Lei de Anistia 

impediria esse exame. Apesar da disposição do 

ministro, alguns atos de conselheiros mostravam 

claro empenho em ampliar a ação do órgão, como 

foi o caso do presidente da OAB, Eduardo Seabra 

Fagundes. Pouco antes da reativação do CDDPH, 

ele recebeu uma comissão de 11 parentes de 

presos políticos desaparecidos e prometeu levar 

casos concretos ao conselho, segundo reportagem 

publicada no Jornal do Brasil12. A comissão entre-

gou uma lista com o nome de 69 desaparecidos, 

acompanhada de dossiês contendo dados de cada 

um, além de documentos enviados às autoridades 

e as eventuais respostas. Na reportagem, o conse-

lheiro afirmou estar ainda cético sobre a atuação 

do conselho, pela composição majoritária de 

representantes pró-governo:

“Confesso que não estou otimista com relação à 

eficácia do conselho, não propriamente por causa 

dele, mas porque, todos sabemos, vivemos um 

período negro, em que houve muita ilegalidade, 

difícil de apurar. Mas acho que o CDDPH deve 

ser testado, e a melhor maneira para isso é levar 

11 Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – 

CDDPH – 40 anos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos, 2004.

12 “OAB levará casos concretos ao Conselho dos Direitos”. 

Jornal do Brasil, 25/4/1979.

casos concretos e cobrar providências. Aí vamos 

ver o que ocorre. A presença da OAB no conselho 

não significa, infelizmente, que ela no momento 

acredite amplamente na sua eficiência, e sim que 

se trata de mais uma fronteira de onde não se deve 

recuar”.13

Fagundes também declarou que não respeitaria 

o sigilo das reuniões perante o Conselho Federal 

da OAB, colocando luz mais uma vez sobre uma 

questão que se estenderia pela década seguinte: a 

necessidade de abrir as reuniões à opinião pública.

Em outra lista fornecida pelo Comitê Brasileiro 

de Anistia e encaminhada pelo senador do MDB 

Orestes Quércia ao CDDPH, na retomada das 

reuniões, figuravam 47 nomes de presos políticos 

mortos e desaparecidos. Na opinião do senador, 

que era a favor da presença do MDB nas sessões, o 

conselho poderia dar sua contribuição para escla-

recer o que havia acontecido com aquelas pessoas, 

detidas por organismos de segurança da ditadura. 

Entre os nomes citados, estavam o do deputado 

Rubens Paiva, desaparecido desde 1971, e o do 

jornalista Vladimir Herzog, morto no DOI-Codi de 

São Paulo em outubro de 1975.14 

Fim do silêncio do CDDPH

Na reunião de reativação do conselho, em 9 de 

maio de 1979, além do ministro Portella, estiveram 

presentes os conselheiros Barbosa Lima Sobrinho, 

13 Idem.

14 “Quércia enviará a lista dos 47 desaparecidos”. Folha de 

S.Paulo, 9/5/1979.
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representante da ABI, eleito por unanimidade vice-

presidente do órgão; Eduardo Seabra Fagundes, 

presidente da OAB; Benjamin Albagli, represen-

tante da Associação Brasileira de Educação (ABE); 

Pedro Calmon, professor de direito constitucional; 

Benjamin de Moraes, professor de direito penal; 

os líderes do governo na Câmara e no Senado, 

Nelson Marchezan e Jarbas Passarinho; Luiz Paulo 

Lindenberg Sette, representante do Ministério 

das Relações Exteriores; Firmino Ferreira Paz, 

procurador-geral da República. Não compareceram 

os representantes da oposição no Senado, Paulo 

Brossard, e na Câmara, Freitas Nobre, mantendo 

a decisão tomada pelo Diretório Nacional do MDB 

em 1971 de não participar do CDDPH. 

Segundo a ata, os temas tratados foram a indica-

ção de ocupantes para as vagas de conselheiro e 

a criação de grupos de trabalho para preparar um 

plano para conter “a crescente onda de violência 

e criminalidade”.15 Oficialmente, a sessão trans-

correu de modo sereno. No entanto, os jornais 

dos dias seguintes apresentaram um quadro de 

tensão, baseado nas declarações anteriores de 

conselheiros, como Albagli e Seabra Fagundes, 

e na recusa do ministro e de membros de falar 

com os jornalistas após o encontro.16 Albagli, por 

exemplo, já havia acenado que levaria à reunião 

15 Processo nº 100.320-5/78-S. A decisão do CDDPH, que 

consta da ata da reunião, foi pela designação de comissão 

constituída por Benjamin Albagli, Pedro Calmon e Benjamin 

de Moraes Filho para acompanhar os trabalhos e proceder às 

investigações.

16 “CDDPH mantém silêncio sobre questões graves”. Folha 

de S.Paulo, 10/5/1979; “Conselho reúne-se por duas horas, 

mas não quebra sigilo”. Jornal do Brasil, 10/5/1979.IstoÉ, 25 de julho de 1979
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uma proposta para o reexame do caso Rubens Pai-

va. A questão do sigilo e do exame de violações de 

Direitos Humanos ocorridas no passado também 

foi abordada por Albagli, Barbosa Lima Sobrinho e 

Seabra Fagundes. A voz geral, que encontrava eco 

na imprensa, era de crítica ao conselho nos moldes 

em que voltara a funcionar. 

Divergências expostas

A segunda reunião do CDDPH no governo Fi-

gueiredo, a 27ª reunião ordinária do conselho, 

deu-se em 18 de junho de 1979. As discussões 

giraram em torno do caso Rubens Paiva e de um 

documento elaborado por presos políticos do Rio 

de Janeiro sobre torturas. Além disso, foi indicado 

ao ministro da Justiça que pleiteasse a alteração 

do projeto de Lei de Anistia, tornando-a ampla, 

geral e irrestrita – fato no mínimo curioso, dada a 

posição governista de Portella. O jornal Folha da 

Tarde comentou em editorial o debate travado:

“O projeto trata desigualmente pessoas que infrin-

giram igualmente a lei penal, atentando contra 

o princípio da isonomia, consagrado no texto da 

carta política em vigor. (...) Se o Estado democra-

ticamente estruturado tem o direito e o dever de 

tratar com severidade os que recorrem à violência 

Reunião do CDDPH, com Petrônio Portella e Barbosa Lima Sobrinho, respectivamente 
o segundo e terceiro da esquerda para a direita, 18 de julho de 1979 (Folhapress)
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para expressar seu antagonismo ao regime ou ao 

governo, o mesmo não se pode dizer com respeito 

ao Estado autoritário, que suprime todas as vias de 

expressão da divergência política e emprega a força 

para erradicar toda e qualquer dissensão”.17

Embora não tenha havido um credenciamento 

formal do ministro, ele se propôs a levar ao presi-

dente da República o ponto de vista exposto pelos 

conselheiros.18 No entanto, nos dias seguintes, 

declarações suas desconsideravam essa posição. 

Portella disse ter convencido os membros do 

CDDPH de que a anistia era assunto político e 

não poderia ser tratada em bases jurídicas, como 

na proposta dos presidentes da OAB, ABI e ABE, 

versão que seria desmentida pelos conselheiros. 

Como conclusão do episódio, Seabra Fagundes 

culpou o sigilo das reuniões pelo mal-entendido: 

“Se os trabalhos fossem públicos, a imprensa os 

teria assistido e evitado esse disse me disse”.19

Na 28ª reunião ordinária do conselho, em 25 de 

setembro de 1979, a temática foi variada. Logo 

no início da sessão, Seabra Fagundes apresentou 

requerimento com o objetivo de tornar públicos os 

encontros, em conformidade com a deliberação da 

OAB e a vontade de parte importante do conselho. 

De acordo com a ata da reunião, a matéria foi 

debatida e votada, e a decisão anterior de manter 

o caráter sigiloso das reuniões foi ratificada, tal 

como previsto em lei como regra geral. Outros re-

17 Folha da Tarde, 19/7/1979.

18 “Missão não será pressionar”. Folha de S.Paulo, 

20/7/1979.

19 “Fagundes crê que Portella levará pedido do CDDPH”. 

Folha de S.Paulo, 21/7/1979.

querimentos como esse seriam postos em debate 

a cada reunião até o fim do ciclo ditatorial. Mas a 

posição governista em favor do sigilo seria manti-

da, embora essa condição tenha sido relaxada com 

o tempo, até ser oficialmente quebrada em 10 de 

dezembro de 1985.

Na pauta, o segundo item abordava medidas para 

assegurar melhores condições às investigações a 

cargo do conselho, questão sobre a qual o próprio 

ministro disse que iria tomar providências. Ao 

entrar no terceiro tópico de discussão, pedido de 

investigação de desaparecimentos por razões po-

líticas, protocolado pelo senador Orestes Quércia, 

a polêmica tomou conta da reunião. O processo 

foi encaminhado ao relator Benjamin de Moraes 

Filho, que votou pelo arquivamento sob a seguinte 

justificativa, exposta em ata:

“Após breve relatório, informou que a maioria dos 

aludidos processos diziam respeito a fatos verifica-

dos até o ano de 1975 e concluiu afirmando que, 

desse modo, julgava que tais assuntos estavam 

legalmente superados, uma vez que abrangidos 

pela Lei de Anistia recentemente promulgada”.20 

A contestação foi imediata. Seabra Fagundes 

argumentou que “a Lei de Anistia havia resolvido o 

problema dos desaparecidos no seu aspecto menos 

relevante, e que, ao contrário das conclusões 

constantes do parecer oferecido pelo conselheiro 

Benjamin de Moraes, achava que ainda competia 

a este conselho proceder investigações a respei-

20 Ata da 28ª reunião ordinária do CDDPH. Setembro de 

1979.
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to”. Em seguida, Albagli pediu vistas de todos os 

processos referentes a pessoas desaparecidas (29 

processos ao todo, segundo a ata), impedindo a 

votação do parecer do relator. 

Depois disso, travou-se intensa batalha verbal so-

bre a competência do conselho para apurar denún-

cias de desaparecimento de pessoas. Chegou-se 

à orientação geral de que o CDDPH não poderia 

ser transformado em agência de busca de desa-

parecidos, mas deveria agir em casos de indícios 

de responsabilidade da autoridade. Esse assunto 

não se encerraria ali. Estaria na ordem do dia nos 

encontros seguintes.

A última etapa da reunião se deu com a tomada 

de palavra do presidente da ABI, Barbosa Lima 

Sobrinho. O conselheiro renovou recomendações 

anteriores para o Brasil aderir ao Pacto de São José 

da Costa Rica21 e pediu providências contra a atu-

ação de órgãos de informação nas universidades e 

as “cassações brancas” no meio científico, seja na 

concessão de bolsas de estudo, seja no provimento 

de cargos públicos. 

O clima das reuniões, na época, seguia o mesmo 

enredo: as propostas de investigação sobre mortes 

e torturas de opositores eram sufocadas e a posi-

ção governista saía vencedora nas votações. Mas 

não sem sofrer desgaste, pois o debate era acirra-

do, evidenciando os diversos interesses em jogo 

para que o CDDPH pudesse exercer de fato sua 

função primordial. 

21 Oficialmente chamada Convenção Americana sobre Di-

reitos Humanos, adotada e aberta a assinaturas na Conferên-

cia Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, 

em São José de Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, 

entrou em vigência em 18 de julho de 1978. 

O aprendizado da cidadania

O início da década de 1980 carregava a esperança de 

mudanças efetivas na ordem política estabelecida no 

Brasil. Embora o regime militar caminhasse para 

seu fim, práticas de coerção, intimidação e tortura 

continuariam a ser empregadas, parecendo perpetu-

ar uma história de violação de Direitos Humanos já 

corriqueira no cotidiano de milhões de brasileiros. 

Os fatos ocorridos nos meses que se seguiram à 

morte de Petrônio Portella, em janeiro de 1980, pa-

Barbosa Lima Sobrinho, no primeiro plano, e Pedro Calmon  
à sua direita, 18 de julho de 1979 (Folhapress)
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reciam confirmar a tese da contradição permanente 

entre a valorização abstrata dos Direitos Humanos e 

a dificuldade de sua concretização na prática.

A pasta da Justiça tinha novo ministro, Ibrahim 

Abi-Ackel, que permaneceria um longo período 

no cargo – de 1980 a 1985. Logo na sua primeira 

sessão como presidente do CDDPH, em 10 de 

abril de 1980, o caso Rubens Paiva, aparentemente 

travado, foi mais uma vez levado a debate, por 

solicitação do conselheiro Benjamin Albagli, que 

fez questão de registrar em ata as pressões que 

recebeu para votar a favor do arquivamento do 

processo em 1971: 

“Explicou ter, à época, votado em terceira discussão, 

pelo arquivamento do processo porque tanto os 

ásperos debates mantidos com o ex-senador Eurico 

Rezende numa das reuniões do Conselho quanto a 

injunção e o apelo de dois amigos, um dos quais o 

professor Pedro Calmon, o tinham levado à convic-

ção de que seu voto, determinando a instauração de 

uma Comissão de Inquérito, seria efetivamente ina-

ceitável e inadmissível para o Exército, como havia 

declarado repetidas vezes o ex-senador Rezende”. 22

O conselheiro alegou ter sido convencido de que, 

se não votasse com o governo, haveria consequên-

cias políticas graves para o país.23 Em entrevista 

ao jornal O Estado de S. Paulo, dois anos antes, o 

representante da ABE havia confessado arrependi-

mento pelo voto:

“Convenceram-me de que estaria salvando a 

minha pátria se votasse pelo arquivamento do 

processo, convenceram-me de que, sacrificando um 

homem, eu estaria salvando a Nação. Eu acredi-

tei, mas sou um democrata e ninguém naquele 

conselho trabalhou mais pela defesa dos Direitos 

Humanos do que eu, ainda que isso pareça inacre-

ditável a alguns”.24

Em 1981, Albagli ainda tentou reabrir o processo 

e reparar o dano, mas a iniciativa foi em vão. O 

nome do deputado Rubens Paiva reapareceria 

mais uma vez no conselho em 1986, quando 

o caso foi desarquivado por iniciativa do então 

ministro da Justiça, Paulo Brossard. 

22 Ata da 30ª reunião ordinária, 10/4/1980.

23 Idem.

24 O Estado de S. Paulo, 1978.

Benjamin Albagli (Arquivo Família Rubens Paiva)
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O início de gestão do ministro Ibrahim Abi-Ackel 

não foi fácil. Por um lado, a pressão em favor da 

publicidade das reuniões e da reestruturação do 

CDDPH para incluir representantes dos novos 

partidos que se estruturavam a partir de 1979 

obrigava a constantes justificativas perante o 

conselho e a sociedade. Por outro, à medida que 

a marcha rumo à redemocratização ganhava 

ritmo, a reação de grupos militares de linha dura 

e paramilitares tornava-se mais radical. Uma série 

de atentados foi registrada nos dois primeiros 

anos da década, evidenciando a batalha travada 

internamente nos quadros da ditadura. Ainda na 

30ª reunião ordinária, foram expostos por Barbosa 

Lima Sobrinho os casos de atentados a órgãos de 

imprensa, como o ataque a bomba contra o jornal 

Convergência Socialista, no Rio de Janeiro, e a 

apreensão do jornal O Pasquim. 

Ibrahim Abi-Ackel chegou ao Congresso Nacio-

nal em 1975 e lá ficou por sete mandatos como 

deputado federal. Foi vice-líder do governo e, com 

a morte de Petrônio Portella, tornou-se ministro da 

Justiça. Assim ele relembra a época de normaliza-

ção das atividades do conselho:

“Logo que tomei posse, tive a preocupação de 

reinstalar o conselho. Durante a minha gestão, o 

órgão jamais deixou de se reunir nas datas previs-

tas, e os casos eram amplamente discutidos. Dentre 

os que mais se notabilizaram discutindo casos, 

encaminhando providências, reclamando demora 

na execução de providências, estavam exatamente 

o professor Benjamin Albagli e o presidente da 

ABI, Barbosa Lima Sobrinho, que desempenhava 

o seu papel no conselho com grande cuidado. Ele 

levava por escrito as queixas que chegavam a ele ou 

as soluções que ele apresentava para resolver esses 

problemas”.25

O ex-ministro também se recorda de o conselho 

receber, na época, inúmeras demandas a respeito 

da execução da Lei de Anistia:

“Há com referência à Lei de Anistia um lado 

obscuro: as atenções, naquele momento, estavam 

voltadas para o retorno de lideranças políticas na-

cionais, para a retomada das atividades políticas. 

Mas haviam ficado na sombra largos contingentes 

de pessoas atingidas pelos atos – não os institucio-

nais, mas os complementares –, como petroleiros, 

membros das Forças Armadas, pessoas que haviam 

sido punidas em seu patrimônio e que reclamaram 

ao conselho”.26 

Como deputado federal da base do governo, Abi-

Ackel tinha integrado a comissão mista encar-

regada de examinar o projeto de lei de anistia 

do governo, aprovada na Câmara dos Deputados 

em 22 de agosto de 1979, com 206 votos a favor 

e 201 contra. O país caminhava para a recupe-

ração do Estado de Direito e recebia de volta do 

exílio centenas de lideranças políticas, militantes 

de esquerda, intelectuais e artistas, depois de 

mais de 15 anos de sufocamento das liberdades 

democráticas. No entanto, essa vitória não foi 

tão ampla quanto a mobilização oposicionista 

projetava.

25 Entrevista realizada em maio de 2010.

26 Idem.
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Em meio a um contexto turbulento, era neces-

sário negociar com as diversas forças políticas 

que emergiam de um silêncio imposto, da 

clandestinidade ou de uma atuação restrita, 

como os movimentos sociais, os sindicatos e os 

diversos partidos que se articulavam com o fim 

do bipartidarismo. Na outra ponta, estavam as 

forças que ainda se opunham à redemocratização 

do país. E a tensão não demorou a explodir. O 

ex-ministro Abi-Ackel expõe suas impressões 

daquele momento e as consequências no âmbito 

institucional: 

“Os movimentos sociais foram crescendo de inten-

sidade à medida que o governo caminhou para o 

seu fim, crescendo até desaguar na campanha das 

diretas. Foi um movimento popular de extraor-

dinária significação pelo vulto das manifestações 

populares. Ao mesmo tempo, houve acontecimentos 

(...) extremamente perturbadores da evolução 

natural para a abertura”.27

Redemocratização em risco 

Em 23 de junho de 1980, o CDDPH realizou a sua 

31ª reunião ordinária. Na pauta, a série de atenta-

dos que marcou o início da década de 80 e levou 

o país a ter dúvidas sobre o avanço da redemocra-

tização. Os ataques eram dirigidos contra pessoas 

e entidades envolvidas na defesa dos Direitos Hu-

manos, da ordem democrática, da justiça social, da 

liberdade de imprensa. A lista era ampla: seques-

tro e espancamento do jurista Dalmo de Abreu 

27 Idem.

Dallari em 2 de julho, meses após sua prisão em 

circunstâncias obscuras; os ataques aos escritórios 

dos advogados Luiz Eduardo Greenhalgh e Airton 

Soares, que à época também era deputado federal; 

e atentado ao escritório do advogado e parlamentar 

Flávio Bierrenbach.28 

As discussões foram inflamadas. Seabra Fa-

gundes propôs a formação de uma comissão 

de inquérito para acompanhar as investigações 

sobre os atentados, delegando-lhe poderes para 

requisitar provas, informações e colaboração 

de quaisquer órgãos públicos. O presidente do 

conselho falou do andamento das investigações, 

cujas pistas não haviam levado a resultados con-

cretos “por serem manipuladas pelos autores dos 

delitos com o propósito de confundir a polícia”. 

O conselheiro Jarbas Passarinho saiu em defesa 

das Forças Armadas, ao mesmo tempo em que 

indicou Seabra Fagundes para acompanhar as 

investigações em curso.

O assunto não parou por aí, tendo sido retomado 

em reunião extraordinária no início de setem-

bro. Na ocasião, Seabra Fagundes apresentou 

relatório acerca do atentado praticado contra o 

jurista Dalmo Dallari. Para ele, as investigações 

estavam sendo conduzidas de forma “burocrática, 

morosa e desinteressada” e necessitavam de uma 

atuação direta do conselho. Apesar de seu esforço, 

a proposta não chegou a ser votada.29 Além de 

não conseguir avançar no caso, Seabra Fagundes 

tornou-se alvo dos extremistas. Uma carta-bomba 

endereçada a ele chegou à sede da OAB em 27 

28 Ata da 31ª reunião ordinária, 23/6/1980.

29 Ata da Reunião Extraordinária de 9/9/1980.
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de agosto, matando a antiga secretária da presi-

dência da Ordem, Lyda Monteiro da Silva. A data 

marcava o primeiro aniversário da Lei de Anistia, 

o que valia como virtual anúncio de autoria: os 

setores do aparelho repressivo que se opunham 

à redemocratização. No mesmo dia, mais duas 

bombas explodiram também no Rio, dirigidas ao 

jornal Tribuna da Imprensa e ao vereador Antônio 

Carlos de Carvalho, do PMDB, já referido neste 

livro como testemunha-chave do assassinato sob 

torturas de Mário Alves. A carta-bomba foi aberta 

por um tio do vereador, que sobreviveu, mas 

perdeu um braço.

Outra reunião extraordinária foi realizada no dia 

17 de setembro, na qual se voltou ao tema da 

inutilidade do acompanhamento do inquérito 

sobre a agressão sofrida pelo jurista Dalmo Dallari. 

No dia seguinte, o jornal Folha de S.Paulo trazia a 

notícia de que o CDDPH havia decidido continuar 

acompanhando a investigação, apesar do relato 

Dalmo Dallari após sofrer espancamento (Foto Cassiano Rossi/Direitos Reservados)
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do presidente da OAB de São Paulo, Mário Sérgio 

Duarte Garcia, e do advogado Márcio Thomaz Bas-

tos sobre as dificuldades da OAB em acompanhar 

o inquérito do Departamento Estadual de Ordem 

Política e Social (Deops), atribuição delegada pelo 

próprio conselho30.

Outros atos de violência marcaram o período, 

entre eles os incêndios em bancas que vendiam 

jornais alternativos, como O Pasquim e Movimento, 

em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Londrina. 

30 “CDDPH decide continuar acompanhando investigação”. 

Folha de S.Paulo, 18/9/1980.

Em Campo Grande, foi a vez de a sede do Partido 

dos Trabalhadores ser incendiada. Em Minas 

Gerais, uma bomba explodiu no sindicato dos 

jornalistas.

O capítulo dos atentados não se encerrou em 1980. 

O caso mais emblemático e de maior repercussão 

ocorreria no ano seguinte e se tornou um símbolo 

da derrocada do regime militar. Em 30 de abril 

de 1981, um grande show reuniu no Pavilhão do 

Riocentro, no Rio de Janeiro, artistas como Chico 

Buarque, Gonzaguinha e Alceu Valença. O público 

já lotava o pavilhão quando uma bomba explodiu 

em um carro parado no estacionamento do local, 

Panfleto convocatório para ato contra a queima de bancas de jornal (Iconographia)
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matando o sargento Guilherme Pereira do Rosário, 

que trazia o artefato no colo, e ferindo gravemente 

o capitão Wilson Dias Machado, ambos do Exército.

Os dois militares eram integrantes do DOI-Codi 

do Rio de Janeiro. As investigações que se se-

guiram sobre o atentado frustrado cuidaram de 

ocultar a participação de setores militares insa-

tisfeitos com o processo de abertura. De acordo 

com o ex-ministro Ibrahim Abi-Ackel, o episódio 

provocou a renúncia do general Golbery do Couto 

e Silva, chefe do Gabinete Civil da Presidência, 

“que não se conformou com a adoção do inquérito 

policial militar e a forma de apuração do caso”. Ele 

pretendia transferir as investigações para a Justiça 

comum, e sua insistência desagradou os militares. 

O atentado permanece sem esclarecimento plausí-

vel até os dias de hoje.

O caso seria levado à sessão seguinte do conselho, 

em 12 de maio, por iniciativa de Barbosa Lima 

Sobrinho, mas não chegou a ser analisado pelos 

conselheiros. Naquele mesmo dia, reportagem 

publicada no Jornal da Tarde informava que o 

presidente da OAB no período, Bernardo Cabral, 

estava empenhado em solicitar ao órgão que 

acompanhasse as investigações das explosões no 

Riocentro. Mas adiantou que a OAB só poderia 

aceitar uma delegação que tivesse de fato acesso a 

todas as fases e documentos do inquérito, dife-

rentemente do que acontecera com o caso Dalmo 

Dallari, em que a polícia negou-se a colaborar com 

os representantes do conselho. Segundo Cabral, 

o inquérito deveria buscar descobrir a autoridade 

que mandara ao local o sargento e o capitão em 

missão oficial. Ainda na reportagem, o presidente 

da OAB sugeria a ligação dos atentados de extrema 

direita ao fato de o presidente Figueiredo estar 

fazendo alterações no Alto Comando do Exército.31

Sigilo das reuniões

Para que as ações do conselho pudessem ser 

mais eficazes, ainda faltava obter repercussão 

para sua atuação. Sob censura desde a década 

31 “A OAB gostaria de acompanhar o inquérito”. Jornal da 

Tarde, 12/5/1981.

Edição apreendida do jornal Movimento,  
11 a 17 de maio de 1981 (Iconographia)
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anterior, as sessões continuariam sob sigilo até o 

fim do regime militar. Por isso, chamou atenção 

que, entre outros assuntos tratados na 35ª Reu-

nião do conselho, uma decisão unânime tornasse 

regra algo que na prática já vinha acontecendo. 

O CDDPH deliberou que as sessões continua-

riam secretas, mas os resultados “mereceriam 

divulgação”.32 Em junho de 1982, houve a suges-

tão de publicação das súmulas das sessões nos 

órgãos oficiais.33 No ano seguinte, em reunião 

de 8 de março de 1983, ficaram registradas as 

congratulações pela publicação dos resumos das 

atas no Diário Oficial. 

Aos poucos, os debates ocorridos no interior do 

Ministério da Justiça durante os encontros do 

CDDPH chegavam oficialmente ao conhecimento 

da sociedade. Já não havia mais tanto sigilo. O 

assunto polêmico é relembrado pelo ex-ministro 

Abi-Ackel:

“Não havia sigilo porque as reuniões eram redu-

zidas a atas, e as atas são documentos públicos. 

Naquela ocasião, não conviria ao conselho dar 

conhecimento tardiamente de penalidades que 

haviam sido aplicadas sem que as partes tivessem 

tido a oportunidade de defesa. Isso nunca impediu 

que os jornais fossem informados do que ali se pas-

sava. Terminadas as reuniões, os conselheiros eram 

abordados por jornalistas que faziam a cobertura 

do ministério e conversavam amplamente sobre os 

casos com eles”.34

32 Ata da 35ª reunião ordinária do CDDPH, 12/5/1981.

33 Ata da 41ª reunião ordinária do CDDPH, 15/6/1982.

34 Entrevista realizada em maio de 2010.

Fora da esfera política, nessa primeira metade da 

década, o CDDPH avançou bastante na defesa de 

presos comuns, vítimas de tortura em delegacias e 

prisões. Em quase toda reunião, parte da pauta era 

voltada à discussão de denúncias envolvendo abu-

so de autoridade e violência contra presos, além 

da existência de grupos de extermínio em vários 

estados brasileiros. Embora não tivesse poder de 

polícia, o conselho e o próprio ministro da Justiça 

puderam agir pedindo rigor nas investigações, ora 

apoiando, ora pressionando as autoridades locais 

para chegarem à verdade dos fatos relativos a cha-

cinas, assassinatos, violência policial e ameaças de 

morte contra lideranças e defensores dos Direitos 

Humanos.

Bernardo Cabral citou dois casos levados por ele ao 

conselho, que tiveram efeitos práticos. O primeiro, 

referente à existência de um esquadrão da morte 

na Paraíba. A denúncia foi levada à apreciação em 

outubro de 198135, e o ministro Abi-Ackel interce-

deu diretamente junto ao governador do estado, 

Tarcísio Burity, que mandou apurar o caso e demi-

tiu os policiais responsáveis. O segundo era sobre 

a existência de uma câmara de tortura em uma 

delegacia de Uberlândia. Denúncia acatada pelo 

CDDPH36, o ministro da Justiça mandou ofício ao 

governador de Minas Gerais, Francelino Pereira, 

que determinou a apuração dos fatos e afastou os 

responsáveis.

Com o tempo, organizações representadas no 

conselho, muito críticas à morosidade e à pouca 

35 Ata da 37ª reunião ordinária do CDDPH, 13/10/1981.

36 O processo deu entrada no CDDPH na 35ª reunião 

ordinária, em 12/5/1981.
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eficácia de sua atuação, como a OAB e a ABI, 

passaram também a elogiá-lo. Em reportagem do 

jornal O Globo, Bernardo Cabral, presidente da 

OAB, fez o seguinte comentário: 

“Até a minha entrada para o conselho, havia uma 

queixa muito grande de que ele não funcionava. 

Diziam que aquilo parecia um sarcófago. Hoje eu 

não dou um depoimento assim. As denúncias que 

temos feito são apuradas. (...) Não tenho queixa 

contra o conselho, porque ele está funcionando. 

O problema dos Direitos Humanos no Brasil 

está saindo da fase das trevas de um passado bem 

recente para a apuração dos casos”.37

37 O Globo, 27/12/1981.
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Ato por liberdades democráticas, São Paulo, 1979 (Iconographia)
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A cAminHo dA 
conSTiTuição
O Brasil caminhava para o fim da ditadura. A 
abertura teve as consequências naturais em 
uma sociedade tanto tempo cerceada em seus 
direitos. O retorno dos exilados estimulou a 
liberação de anseios sufocados por duas décadas. 
A população foi para as ruas exigir eleições 
diretas para presidente. Lideranças políticas 
e sindicais, intelectuais, jogadores de futebol, 
artistas, representantes de sindicatos e grupos 
sociais de várias naturezas se engajaram,  
em 1984, na Campanha pelas Diretas Já 
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em todo o país, organizando manifestações cada 

vez mais numerosas. 

Nos palanques, discursos de políticos como Fer-

nando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Leonel 

Brizola, Luiz Inácio Lula da Silva, Mário Covas, 

Miguel Arraes, Tancredo Neves, Teotônio Vilela 

e Ulysses Guimarães. Foi a maior mobilização 

popular já ocorrida na história do Brasil, atingindo 

seu ponto culminante, em 16 de abril, com uma 

passeata que saiu da Praça da Sé e foi até o Vale 

do Anhangabaú, em São Paulo, onde um comício 

reuniu 1 milhão de pessoas.

Em 25 de abril de 1984, foi votada a Emenda 

Constitucional Dante de Oliveira,1 que implanta-

ria a eleição direta para presidente da República. 

Para frustração da população que havia se mobili-

zado por sua aprovação, a emenda foi derrubada, 

apesar de ter 298 votos a favor, 65 contra e 3 

abstenções. Devido a uma manobra de políticos 

aliados ao regime, 112 parlamentares não compa-

receram ao plenário da Câmara dos Deputados, 

o que impediu que a proposta de emenda conse-

guisse a maioria de dois terços dos votos, neces-

sária para a aprovação. 

Após a derrota da campanha pelas Diretas Já, a 

população assistiu, no dia 15 de janeiro de 1985, à 

escolha do deputado Tancredo Neves pelo Colégio 

Eleitoral como novo presidente da República. 

Porém, novos fatos fizeram o quadro político se 

modificar mais uma vez. Tancredo Neves ficou 

doente antes de assumir o cargo, que foi ocupa-

1 A emenda constitucional ganhou o nome do deputado 

Dante de Oliveira (1952-2006), do PMDB/MT que apresen-

tou o projeto à Câmara dos Deputados em 1983.

do nos cinco anos seguintes pelo seu vice, José 

Sarney.

Na primeira metade da década de 1980, ainda 

chegavam ao CDDPH muitas denúncias de 

violação de Direitos Humanos decorrentes das 

ações arbitrárias do governo militar, como casos de 

tortura e maus-tratos nas delegacias de polícia. Ha-

via também relatos de assassinatos cometidos por 

esquadrões da morte em vários estados, como São 

Paulo, Paraná, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais e Maranhão. Nesse contexto, segun-

do a publicação Dez Anos – Conselho de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana, “a atuação do CDDPH 

em face de denúncias de crimes envolvendo 

organizações criminosas compostas por policiais 

não foi muito além do acompanhamento das 

investigações, dos inquéritos judiciais e de pedidos 

de informações às autoridades responsáveis”.2 

Mas esse procedimento já bastava para diminuir 

a ineficiência das autoridades locais em apurar as 

responsabilidades.

Novos temas em pauta

Atenção especial foi direcionada ao sistema prisio-

nal, que acobertava os maus-tratos impostos aos 

presos. Para contribuir com a identificação de res-

ponsáveis por atos criminosos de agentes públicos, 

muitas vezes o CDDPH promoveu investigações 

paralelas, já que era comum a pressão sobre as 

autoridades locais para o arquivamento de inqué-

ritos. Em 1983, os conflitos rurais nos estados do 

2 Dez anos – Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana. Brasília: Ministério da Justiça, 2000.
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Comício pelas Diretas Já, Praça da Sé, São Paulo, 25 de janeiro de 1984 (Iconographia)
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Pará e Mato Grosso do Sul ganharam destaque na 

pauta do conselho. 

Em reunião de maio de 1983,3 o presidente da 

OAB, Mário Sérgio Duarte Garcia, expressou 

preocupação com fatos ocorridos em Alta Floresta, 

no Mato Grosso. Atos de violência e arbitrarieda-

des de agentes da Polícia Federal estariam sendo 

praticados contra advogados e posseiros na região. 

Sobre o assunto, o ministro da Justiça, Ibrahim 

Abi-Ackel, informou que “o Ministério de Minas e 

Energia solicitou a colaboração da Polícia Federal 

para retirar da área centenas de invasores de pro-

priedades particulares e de terras da União, com a 

depredação de benfeitorias e de reservas florestais, 

em busca de ouro”.

No ano seguinte, Duarte Garcia levou ao conselho 

denúncia de arbitrariedades e assassinatos de 

índios da etnia ticuna, na região do Alto Solimões, 

no Amazonas. O caso ganhou repercussão, e o 

ministro solicitou que fossem enviados ofícios so-

bre o assunto tanto ao presidente da Funai quanto 

ao governador do estado. As ações eram ainda 

tímidas, mas anunciavam a mudança de postura 

do CDDPH, que ocorreria no período seguinte.

Nos últimos anos de ditadura militar, o Brasil apre-

sentava vários problemas. A inflação era alta e a re-

cessão também. Enquanto isso, a oposição ganhava 

terreno com o surgimento de novos partidos e com 

o fortalecimento dos sindicatos, mas os mecanis-

mos da repressão, embora debilitados, ainda eram 

utilizados pelo governo. Em 1983, por exemplo, 

o presidente Figueiredo decretou as chamadas 

“medidas de emergência” para a área do Distrito 

3 Ata da 47ª reunião ordinária do CDDPH, 3/5/1983.

Federal, em razão da votação da emenda Dante de 

Oliveira, que aconteceria em abril do ano seguinte. 

Com esse dispositivo pretensamente legal, o Exér-

cito assumiu o controle da segurança na capital e as 

manifestações políticas ficavam proibidas.

O ministro da Justiça do período de 1992 a 1994, 

Maurício Correa, relembra o episódio da invasão 

da OAB do Distrito Federal pelo Exército, em 1983, 

executada em cumprimento a essas medidas:

“Nestes dias, tínhamos programado um debate na 

sede da OAB para a discussão de questões profis-

sionais. Foi o primeiro encontro dos advogados do 

DF. Nas vésperas, circularam rumores de que o 

general que comandava e executava as medidas 

de emergência na capital, general Newton Cruz, 

tentaria impedir que realizássemos o evento. Em 

uma reunião, decidimos manter o encontro, embora 

houvesse muito temor. Na madrugada anterior, 

ocorreu a invasão da sede (...) e a interdição do pré-

dio. Descemos cantando o Hino Nacional, portando 

bandeiras do Brasil. (...) O Hélio Silva, historiador, 

chegou a citar esse episódio da OAB como o marco 

definitivo do ocaso do regime militar no Brasil. O 

fato gerou uma série de protestos e apoio da socieda-

de, que levou ao relaxamento da interdição”.4

Encontros públicos e ações concretas

O CDDPH entrava em nova fase. Em 10 de 

dezembro de 1985, durante reunião histórica do 

CDDPH realizada na sede da OAB, no Rio de Ja-

neiro, em comemoração do Dia Internacional dos 

4 Entrevista realizada em junho de 2010.
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Direitos Humanos e do reinício das atividades do 

órgão, o ministro da Justiça, Fernando Lyra, anun-

ciou o fim do sigilo das sessões. O pernambucano 

Fernando Lyra, que começara a vida pública em 

1966, pelo MDB, havia sido um dos principais 

articuladores da candidatura de Tancredo Neves 

à Presidência da República e foi por ele nomeado 

para o Ministério da Justiça. Ficou 11 meses no 

cargo durante o governo José Sarney. Em 1989, 

saiu candidato a vice na chapa de Leonel Brizola 

para presidente da República.

Eliminado o sigilo, os encontros passaram a ser 

públicos, assim como os assuntos tratados, as atas 

e as deliberações de seus membros, publicados no 

Diário Oficial da União. A convocação para a 57ª 

reunião ordinária, de 10 de dezembro de 1985, 

propunha uma pauta para deliberar sobre três 

propostas: alterar o número de sessões anuais do 

conselho, tornar públicas as sessões e criar seto-

res responsáveis pela defesa contra a violência, 

a discriminação e as fraudes eleitorais. Todas as 

resoluções foram aprovadas.

Em discurso proferido na reunião de 10 de dezem-

bro de 1985, o presidente do Conselho Federal da 

OAB, Hermann Assis Baeta, assim mencionou o 

período anterior do CDDPH:

Reunião do CDDPH na OAB. Da esquerda para a direita, Evandro Lins e Silva, Barbosa Lima Sobrinho, 
Herman Baetta, Fernando Lyra, José Paulo Cavalcanti Filho, Afonso Gregório e Vivaldo Barbosa.  
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1985 (Rogério Carneiro/Folhapress)
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“Na esfera de apuração dos casos de violação dos 

direitos da pessoa humana, o conflito não foi 

menor, pois se utilizava a arma pusilânime do 

arquivamento dos processos como tática de não 

apuração dos crimes praticados pelos protagonistas 

e agentes do Poder contra os cidadãos”. 5

Nesse mesmo discurso, Baeta defendeu a rees-

truturação do órgão para que não deixasse de 

existir. Para ele, o CDDPH deveria voltar a casos 

de tortura não solucionados no passado para não 

comprometer o estado democrático. “Não se cons-

trói o futuro sem o restabelecimento da verdade 

histórica”, argumentou. Para além da proteção 

dos direitos individuais, o advogado levava como 

proposta a “defesa e a proteção dos direitos sociais, 

econômicos e culturais da pessoa humana”. Como 

exemplo, citou a necessidade de instrumentali-

zação do conselho para a apuração dos crimes de 

colarinho-branco6.

Em 1986, o novo ministro da Justiça, Paulo Bros-

sard, manteve em curso a reativação do CDDPH. 

Um minucioso levantamento foi feito em todo o 

material concernente aos trabalhos do órgão, que 

pôde finalmente exercer de modo pleno as suas 

atribuições. A auditoria, realizada em setembro, 

rendeu um amplo dossiê. O maior número de pro-

cessos, 44, dizia respeito à violência policial; em 

segundo lugar, vinham os conflitos agrários, com 

trinta casos.7 Além disso, descobriu-se que nada 

5 Discurso reproduzido na Revista da OAB – Conselho 

Federal, setembro a dezembro de 1985 (3º quadrimestre).

6 Idem.

7 “Conselho de Direitos Humanos luta para recompor sua 

imagem”. O Globo, 26/10/1986.

menos que 98 processos haviam sumido, entre 

eles o de Rubens Paiva, que só pôde ser reaberto 

por haver uma cópia na Divisão de Segurança 

Interna do Ministério da Justiça.

Paulo Brossard de Sousa Pinto havia sido uma 

forte liderança da oposição no Congresso Nacional, 

envolvendo-se na luta pela reforma constitucional, 

pela abolição do AI-5 e pela redemocratização. 

Antes de ocupar o cargo de ministro da Justiça, 

integrou, em 1985, a Comissão Afonso Arinos, in-

cumbida de elaborar o anteprojeto constitucional a 

ser oferecido como subsídio à Assembleia Nacional 

Constituinte. Ao assumir a pasta, propôs a moder-

nização do ministério e o combate à violência.

Nesse tempo, os casos de desaparecidos da ditadura 

voltavam a ser levados aos órgãos responsáveis 

pela Justiça e proteção dos Direitos Humanos, mas 

tanto o ministro da Justiça quanto os conselheiros 

do CDDPH diziam ser difícil avançar nas investi-

gações. Para o vice-presidente do conselho, Barbosa 

Lima Sobrinho, a reabertura dos processos tinha 

mais a função de divulgar os acontecimentos.8 

Cumprindo essa atribuição, na 63ª reunião ordiná-

ria, de 20 de maio de 1987, o conselheiro leu a carta-

depoimento de Inês Etienne Romeu, ex-integrante 

do Comando Nacional da VPR. Na carta, ela relatou 

a tortura sofrida em meses de cárcere clandestino 

localizado em Petrópolis, conhecido como Casa da 

Morte, e utilizado pela repressão política. A denún-

cia havia sido levada ao conselho pela primeira vez 

em 1981, redigida pela própria vítima, que incluiu 

indicações de características dos torturadores, 

codinomes e órgãos onde serviam.

8 “Os esqueletos no armário”. Jornal do Brasil, 11/10/1987.
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Retomada do caso Rubens Paiva

O caso Rubens Paiva, persistente na história do 

CDDPH, foi retomado pela sexta vez em outubro 

de 1986, com relatoria de Barbosa Lima Sobrinho, 

que pediu a reabertura do processo com a seguinte 

indagação:

“Afinal, o que é que se pleiteia? Nada mais do 

que o direito a uma certidão de óbito. O direito 

à posse dos restos para o ritual das homenagens 

póstumas. E é com um sentimento de profunda 

humilhação que vejo o meu país recorrer a um 

pleito dessa natureza, à procura de um túmulo 

ignorado”.9 

A decisão do conselho foi criar uma Comissão 

Especial para investigar o episódio, caso a Justiça 

Militar e a Justiça comum, que estavam analisando 

novamente o processo, não chegassem a resulta-

dos positivos.

O ministro Brossard já havia declarado, como 

senador, posição favorável à instauração de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em 

1979, quando houve discussão entre integrantes 

do MDB sobre a tentativa de criar uma comis-

são para apurar práticas de tortura no país ou 

para investigar individualmente o desapareci-

mento e a morte do ex-deputado Rubens Paiva. 

Naquela ocasião, Paulo Brossard sugeriu ao 

colega de partido Orestes Quércia a investigação 

específica do caso Rubens Paiva, pois conside-

rava mais fácil a aprovação pelo Congresso de 

9 “Os esqueletos no armário”. Jornal do Brasil, 11/10/1987.

uma investigação mais restrita e em relação a 

um membro seu.10

Em dezembro, foi a vez de retomar o processo re-

lativo à lista de desaparecidos durante a repressão 

política enviada ao conselho pelo senador Orestes 

Quércia em maio de 1979.11 O relator, Barbosa 

Lima Sobrinho, sintetizou os fatos desde a entrega 

dos nomes pelo senador, com o argumento de que, 

entre as funções relevantes do CDDPH, estava a 

de “receber representações que contenham denún-

cias de violações dos direitos da pessoa humana, 

apurar sua procedência e tomar providências 

capazes de fazer cessar os abusos dos particulares 

ou das autoridades por eles responsáveis”.

Quércia havia citado denúncias em jornais so-

bre desaparecimento de presos em organismos 

policiais e militares, torturas e mortes em circuns-

tâncias suspeitas, como a do ex-deputado Rubens 

Paiva, a do metalúrgico Olavo Hansen, a do jorna-

lista Vladimir Herzog e a do operário Fiel Filho, 

além da lista formada pelo Comitê Brasileiro pela 

Anistia com nomes de pessoas desaparecidas após 

terem sido detidas pelos agentes da repressão. Se-

gundo o senador, o Estado brasileiro tinha “o dever 

de prestar esclarecimentos sobre esse assunto, e o 

CDDPH seria o órgão próprio para opinar nesse 

sentido”. Ele disse ainda que o conselho tinha a 

obrigação de procurar os desaparecidos.

Em junho de 1979, o senador voltou ao assunto, 

acrescentando novos nomes à lista, que agora 

continha 82 desaparecidos. Indagada, a Polícia 

10 “Brossard sugere CPI só para o Caso Rubens Paiva”, O 

Estado de S. Paulo, 3/1979.

11 Ata da 62ª reunião ordinária do CDDPH, 10/12/1986.
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Federal dizia não ter informações sobre essas 

pessoas. Outros nomes ainda foram anexados ao 

primeiro grupo, oriundos de casos que chegavam 

à OAB, e a lista atingiu 88 nomes. Mais tarde, a 

publicação Brasil: Nunca Mais, organizada sob a 

orientação do cardeal de São Paulo, dom Paulo 

Evaristo Arns, relatava o desaparecimento de 

125. O processo, passados seis anos, nunca fora 

relatado.

Apesar de os responsáveis pelos atos de violência 

contra os opositores do regime entre 1964 e 1975, 

em especial no governo Médici (de 1969 a 1974), 

terem sido beneficiados pela Lei de Anistia, os 

casos mereciam investigação. Barbosa Lima Sobri-

nho encerrou assim seu parecer:

“No caso, (...) negou-se um direito maior, numa 

sociedade que admite a incineração dos cadáveres: 

negou-se o direito a uma certidão de óbito. Um 

crime que se reflete em todos nós, testemunhas que 

fomos dessa atrocidade que não seria, em essência, 

mais do que a extensão ou a generalização do 

Esquadrão da Morte como instituição pública. 

O domínio da irresponsabilidade no capítulo dos 

homicídios. Este é o parecer”. 12

Depois da explanação detalhada, o processo foi 

discutido pelos conselheiros. O representante da 

OAB, Hermann Baeta, disse ser necessário apurar 

os casos, mesmo que os responsáveis não fossem 

punidos, por estar anistiados:

“Admito que a Lei de Anistia favoreça os autores, 

mas não é admissível (...) que esses crimes não 

sejam apurados, que não existam processos e que a 

nossa história seja ultrajada por fatos degradantes 

como esses, que ninguém sabe quem são os autores, 

ninguém sabe os locais, ninguém sabe onde estão 

os cadáveres. Me parece que ainda não passou o 

tempo de apurar”.13

Criada em 1986 para investigar esse período 

trágico da história brasileira, a Comissão Especial 

apresentou seu relatório em dezembro de 1987 

(processo no 13.748/79).

Mais recentemente, em 11 de dezembro de 

2009, o atual presidente da ABI, Maurício Azedo, 

conselheiro do CDDPH, subscreveu petição ao 

12 Idem.

13 Idem.

(Iconographia)
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Ministério Público Federal reclamando providên-

cias quanto à investigação, à apuração e ao escla-

recimento da morte sob tortura do ex-deputado e 

jornalista Rubens Paiva.

Violência no campo e sistema prisional

Durante a Nova República, o conselho se notabili-

zou por outras duas grandes linhas de atuação: vio-

lência no campo e sistema prisional. Em relação 

à violência no campo, tratava-se de disputas por 

parte de posseiros, policiais, jagunços e trabalha-

dores rurais e sem-terra, ou por parte de nações 

indígenas em luta por demarcações de reservas, 

por exemplo. O componente da agressão, sobre-

tudo no Norte e no Centro-Oeste do país, era uma 

constante nesses casos. 

O modo de atuar do CDDPH vinha se transforman-

do. Agora a ordem era, em situações como essas, 

enviar representantes ao local de conflito e cobrar 

das autoridades da região o empenho na apuração 

de denúncias e na responsabilização dos envolvidos. 

Durante a gestão de Paulo Brossard, o conselho teve 

forte atuação na investigação sobre a denúncia da 

morte do líder sindical João Canuto, com 18 tiros, 

em dezembro de 1985, a mando de fazendeiros, em 

Rio Maria, no Pará. Outro caso emblemático foi o 

do padre Josimo Morais Tavares, assassinado em 

Imperatriz, no Maranhão, em maio de 1986. 

A primeira apreciação do processo sobre o assas-

sinato de João Canuto ocorreu na 58ª Reunião do 

CDDPH.14 O relator designado para o caso foi o 

14 O processo, de nº MJ-00746/86, foi apresentado na 

reunião realizada em 24/3/1986.

presidente da OAB, Hermann Baeta. O conselho 

aprovou por unanimidade a proposta de criação de 

uma Comissão Especial para investigar as denún-

cias. A finalidade era apresentar um relatório que 

indicasse as principais causas do clima de violên-

cia reinante na região e sugerisse providências 

para a solução do problema.15 

O assassinato do padre Josimo Morais Tavares 

viria a ser debatido na reunião seguinte, em 27 de 

maio. Na ocasião, o ministro Brossard se com-

prometeu a ir ao local de maior conflito dentro 

de dois dias. O presidente do conselho definiu a 

região onde ocorrera o crime – conhecida como 

Bico do Papagaio – em duas palavras, “violência e 

impunidade”, e disse que iria verificar a situação, 

considerada por ele insuportável.16

No governo Sarney, a violência no campo entrou 

definitivamente na pauta crítica de problemas do 

Brasil e nos governos seguintes só se agravou. De 

difícil solução e fonte de grande tensão, os conflitos 

relativos a posse de terra e reforma agrária ainda se 

acirrariam e resultariam em massacres como o de 

Eldorado dos Carajás, anos mais tarde. Àquela altu-

ra da década de 1980, o conselho recebia cerca de 50 

cartas por dia com denúncias de violações dos Direi-

tos Humanos no campo.17 Em outubro de 1987, 

diante desse quadro, o CDDPH esteve também em 

Conceição do Araguaia, palco de uma chacina de 13 

trabalhadores rurais em maio de 1985.

A questão da demarcação da reserva Raposa Serra 

do Sol levou a Roraima, em 1987, o conselheiro 

15 Ata da 58ª Reunião do CDDPH.

16 Ata da 59ª Reunião do CDDPH.

17 “Os esqueletos no armário”. Jornal do Brasil, 11/10/1987.
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Cláudio Fonteles, do Ministério Público Federal, 

para ver de perto a situação dos índios macuxis. 

Como resultado da visita, Fonteles fez um relatório 

em que se recomendava ao governo a demarcação 

contínua das terras (em área de 1,6 milhão de hec-

tares), situadas no nordeste do estado, na fronteira 

com a Venezuela e a Guiana. O relatório, aprovado 

pelo conselho, irritou os fazendeiros da região, que 

tentaram de todas as maneiras reverter a decisão. 

A área foi demarcada pelo Ministério da Justiça, 

por meio da Portaria no 820/98, durante o governo 

Fernando Henrique Cardoso. A homologação, que 

encerra todo o processo de reconhecimento, seria 

assinada apenas em 2005 pelo presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva; a terra foi devolvida efetivamente 

aos indígenas em 2009.

Na reunião de 29 de outubro de 1987, o relator 

Cláudio Fonteles elaborou um parecer sobre o 

processo referente à prisão ilegal e violenta de 

19 índios macuxis da Maloca Santa Cruz, em 

Roraima. Os índios haviam mantido em cárcere 

privado três pessoas que prestavam serviços de 

segurança na Fazenda Guanabara, cujo proprie-

tário, Newton Tavares, se mantinha em constante 

situação de conflito com o grupo indígena por 

questões de posse de terras. 

A conclusão do parecer de Fonteles apontava:

“Feita esta exposição, proponho: a) manifeste-se o 

CDDPH pelo imediato posicionamento favorável 

à demarcação das terras indígenas no Território 

de Roraima como ação política governamental 

Raimunda Gomes da Silva, quebradeira de coco de babaçu e líder rural na região do Bico do Papagaio,  
Tocantins, denuncia a morte do padre Josimo Moraes Tavares, na fotografia (J. R, Ripper/Imagens Humanas) 
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prioritária, vez que estudos em tal sentido já foram 

encetados e concluídos, dando-se disto ciência ao 

Exmo. Sr. Presidente da República, ao Exmo. Sr. 

Ministro do Interior e ao Exmo. Sr. Presidente da 

Funai”.

O sistema prisional também era tema constante 

das discussões naqueles anos. Na reunião de 24 

de outubro de 1986,18 por exemplo, avaliou-se o 

andamento da denúncia de detentos do Presídio 

Cândido Mendes, na Ilha Grande, Rio de Janeiro, 

sobre violência nesse estabelecimento. O secre-

tário executivo do conselho informou que não 

houve resposta ao pedido de informações feito 

pelo CDDPH à Secretaria de Justiça e Interior do 

Rio de Janeiro. Leu ofício enviado pelo procurador 

da República encarregado do setor dos Direitos 

Humanos no Rio de Janeiro, João Pedro de Sabóia 

Bandeira de Mello Filho, que tratava da dificuldade 

de exercer sua função por falta de infraestrututu-

ra. Era necessário estruturar o intercâmbio entre 

os órgãos responsáveis pela defesa dos Direitos 

Humanos para que pudessem atuar em conjunto 

de modo mais efetivo. 

Ampliação de direitos

Durante o período do governo Sarney, o Brasil en-

frentou graves dificuldades econômicas, iniciando 

uma fase de planos frustrados de estabilização 

18 Ata da Reunião do CDDPH de 24/10/1986.

e crise inflacionária. No âmbito dos direitos dos 

cidadãos, o cenário era composto de todo tipo de 

violação. O país procurava se refazer dos tempos 

da ditadura com a convocação de uma Assembleia 

Constituinte. A aprovação da nova Carta Magna, 

em 1988, iniciou a consolidação dos princípios 

democráticos.

Em sua exposição durante a XII Conferência 

Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, em 

1988, Hermann Assis Baeta analisou a interdepen-

dência dos Direitos Humanos e a ordem econômi-

ca e social para mostrar a importância da criação 

de condições econômicas reais no país para que os 

cidadãos pudessem exercer seus direitos:

“Erra quem supõe que a garantia de direitos civis 

e políticos seria suficiente para a convivência demo-

crática no sentido amplo e rigoroso da expressão. 

Isso porque, sem uma ordem econômica justa, que 

propicie uma participação equilibrada na renda 

nacional, os demais direitos ficarão no plano 

da ficção. (...) Numa situação de desequilíbrio 

econômico-financeiro e social, não seria possível 

a auferição e gozo dos Direitos Humanos pela 

grande maioria da população brasileira”.19 

A próxima página dessa história seria escrita 

com a eleição direta para presidente. E caberia ao 

CDDPH encontrar seu espaço nessa nova configu-

ração da sociedade. 

19 BAETA, Hermann Assis. Anais da XII Nacional da Ordem 

dos Advogados do Brasil. Porto Alegre, 1988.
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o cddpH no pAíS  
redemocrATizAdo
O Brasil encerrou a década de 1980 com uma 
nova Constituição. E principalmente com 
uma nova visão de futuro depois de duas 
décadas de regime de exceção e de eleições 
indiretas para os principais cargos. Quando 
1989 chegou, a população se preparava para, 
finalmente, eleger o presidente da República 
pelo voto direto. 

Desenho de Maria de Nazaré M. Monteiro Filha,  
de Manaus (AM), sobre o artigo XXIII da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem (Acervo CDDPH)
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Para o CDDPH, 1989 trouxe a perspectiva de 

alterar sua composição, conforme propostas 

defendidas desde a década de 1970. Na 75ª Reu-

nião, em 20 de março, durante a comemoração 

dos 25 anos do conselho, foi criada uma comissão, 

presidida por Bernardo Cabral, para elaborar uma 

proposta de alteração da legislação básica relativa 

ao CDDPH. Foi o primeiro passo para a apresenta-

ção futura de dois projetos de lei – de 1994 e 2009 

–, com o objetivo de ampliar suas funções, compe-

tências e composição. 

Havia muito a fazer durante o novo governo, a ser 

eleito democraticamente. Era hora de aperfeiçoar 

procedimentos, implantar melhorias, agilizar 

processos. No entanto, com a posse de Fernando 

Collor de Mello, em 1990, a perspectiva mudou ra-

dicalmente. Logo após a posse, a ministra da Eco-

nomia, Zélia Cardoso de Mello, fez um pronuncia-

mento em rede nacional anunciando as medidas 

do plano econômico que seria conhecido por Plano 

Collor. Entre as ações, ao lado de mudanças no 

sentido de ampliar a abertura do Brasil ao mercado 

internacional e da criação de uma nova moeda – o 

cruzeiro –, o pacote de Zélia trouxe uma medida 

traumática para a economia brasileira, com forte 

carga autoritária: o confisco das poupanças com 

valores superiores a Cr$ 50 mil durante o prazo de 

18 meses. 

Algumas decisões visavam a enxugar o Estado e a 

promover uma profunda reforma administrativa, 

nos moldes do receituário neoliberal. Uma delas 

atingiu diretamente a luta pelos Direitos Humanos 

no país: Collor, por decreto, promoveu a extinção 

de diversos órgãos e conselhos federais, entre os 

quais estava o CDDPH. O testemunho da então 

secretária executiva do conselho, Myriam Bréa, 

que acompanhou de perto esses acontecimentos, 

preenche uma grande lacuna documental sobre o 

episódio, ocorrido em março de 1990:

“Fui trabalhar normalmente no prédio do Mi-

nistério da Justiça, onde funcionava o CDDPH. 

Quando cheguei, os funcionários estavam empa-

cotando tudo. Perguntei o que acontecia, e eles 

responderam: ‘Acabou o conselho’. Em 24 horas, 

foi extinto o único órgão que trabalhava com a 

promoção e a defesa dos Direitos Humanos no 

governo federal. Nessa época, tínhamos uma 

demanda muito grande, inclusive internacional. 

Recebíamos por dia dezenas de cartas da Anis-

tia Internacional. Ao tomar conhecimento das 

violações no Brasil, a Anistia acionava todas 

as suas seções, e estas enviavam cartas para o 

CDDPH. O material que estava sendo organiza-

do pelos funcionários iria para o arquivo morto 

do ministério”.1

O ato pegou de surpresa funcionários e conse-

lheiros. Pela primeira vez desde 1964, o órgão 

deixava formalmente de existir. A ex-secretária 

executiva procurou o então ministro da Justiça, 

Bernardo Cabral, que a encaminhou para o chefe 

de gabinete, Inocêncio Mártires Coelho. Ele havia 

sido procurador-geral da República, portanto 

também membro do CDDPH, e se comprometeu 

a esclarecer o presidente Fernando Collor de 

Mello sobre a importância de manter o conselho 

em funcionamento.

1 Entrevista realizada em junho de 2010.
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O caso recebeu uma solução temporária, que dura-

ria nove meses. Myriam Bréa tornou-se assessora 

da Secretaria Nacional de Direitos da Cidadania 

e depositária do espólio do conselho, além de ser 

responsável por receber as denúncias e dar respos-

ta a elas. Assim, o trabalho continuava – embora 

de modo precário –, tendo sido transferido para a 

“minúscula e fria sala de manutenção do ar-condi-

cionado, no quarto andar do Ministério da Justiça”, 

relembrou Myriam.2

Em dezembro daquele ano, o ministro da Justiça 

já era outro: Jarbas Passarinho, que havia atuado 

no CDDPH em outros momentos. Ele anun-

ciou que Collor assinaria um decreto reativando 

o conselho no Dia Internacional dos Direitos 

Humanos, em uma solenidade na Presidência 

da República. O conselho voltou a viver em 10 de 

dezembro de 1990.

Vida nova para o CDDPH

Vencida a batalha para que o conselho voltasse a 

funcionar, as atividades foram retomadas rapida-

mente. O ano de 1991 foi bastante agitado. Em 

26 de março, instituiu-se uma Comissão Especial 

para apurar as causas da violência no campo. 

Cerca de 70% das denúncias que chegavam ao 

CDDPH tinham origem na região do Bico do 

Papagaio, situada na divisa entre os estados do Ma-

ranhão, Tocantins e Pará. Entre outras atribuições, 

essa Comissão Especial deveria apurar também 

2 Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – 

CDDPH – 40 anos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos, 2004. 

denúncias sobre a existência de trabalho escravo. 

Fizeram parte da comissão várias organizações da 

sociedade civil, entre as quais a Comissão Pasto-

ral da Terra (CPT), a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (Contag), a OAB 

e o Movimento Nacional de Direitos Humanos 

(MNDH). 

É ainda dessa época o fortalecimento da colabora-

ção com a Procuradoria-Geral da República nesse 

tipo de atuação, em que autoridades estaduais 

poderiam estar comprometidas. A Constituição 

de 1988 havia conferido importância e atribui-

ções institucionais muito amplas ao Ministério 

Público, especialmente no campo da proteção 

aos direitos de cidadania. O então procurador 

federal dos direitos do cidadão, Álvaro Ribeiro da 

Costa, foi um parceiro importante do CDDPH, 

contribuindo continuamente com essa Comissão 

Especial. Os conflitos no campo que envolviam 

grileiros, posseiros, trabalhadores rurais e índios 

não deixariam mais a pauta do CDDPH. A ques-

tão tomaria grandes proporções com as chacinas 

que viriam a acontecer nos anos seguintes em Co-

rumbiara (RO), em 1995, e Eldorado dos Carajás 

(PA), em 1996. 

No âmbito institucional, o ano de 1991 trouxe 

algumas mudanças significativas para o conselho. 

Em dezembro, entrou em vigor o novo regimento 

interno, por meio da Portaria nº 642, que estabe-

leceu competências, disposições gerais e atri-

buições do órgão, além de definir a organização, 

a composição e as atribuições dos membros do 

colegiado e da secretaria-executiva. O regimento 

buscou garantir o dispositivo legal de representa-

ção da sociedade civil. 
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O CDDPH e os tratados internacionais

No ano seguinte, a população voltou às ruas. 

As manifestações agora eram a favor do impe-

achment do presidente, devido a denúncias de 

corrupção em seu governo. Collor renunciou em 

dezembro de 1992, fazendo com que novamente 

um vice assumisse o cargo. Durante o governo 

Itamar Franco, o Ministério da Justiça teve como 

titular Maurício Corrêa, e o CDDPH empenhou-

se na adesão por parte do Estado brasileiro aos 

tratados internacionais de proteção aos Direitos 

Humanos. 

Entre 1989 e 1992, o Brasil ratificou e promulgou 

diversos tratados internacionais, como os dois 

pactos internacionais sobre Direitos Humanos, 

a Convenção contra a Tortura, a Convenção dos 

Direitos da Criança, a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos e a Convenção Interamericana 

para Prevenir e Punir a Tortura. Com essas rati-

ficações e promulgações, o país se comprometeu 

a cumprir todas as disposições dos documentos, 

que passaram a conferir maior legitimidade no 

enfrentamento das violações e a fortalecer a União 

para pressionar estados e municípios a respeitar os 

Direitos Humanos como política de Estado. 

Em 1992, durante o governo de Itamar Fran-

co, uma reivindicação de vários membros do 

CDDPH, como Barbosa Lima Sobrinho, Ben-

jamin Albagli e representantes da OAB, feita 

desde a década de 1970, foi finalmente atendida: 

o Brasil ratificou a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, conhecida como Pacto de 

São José da Costa Rica. O tratado, assinado na 

Conferência Especializada Interamericana sobre 

Direitos Humanos, em São José da Costa Rica, 

em 22 de novembro de 1969, tinha vigência em 

vários países desde julho de 1978. 

A adesão do Brasil demorou tanto porque houve 

discordâncias no interior do governo, inclusive do 

Ministério das Relações Exteriores, sobre a conve-

niência daquele pacto, devido a possível incompa-

tibilidade com a Constituição brasileira no que diz 

respeito à proposta de uma corte supranacional 

para apuração de crimes contra os Direitos Huma-

nos. O impasse fez com que Barbosa Lima Sobri-

nho, mais de dez anos antes, durante a reunião 

ordinária do conselho de 22 de setembro de 1981, 

apresentasse uma proposta de compatibilização do 

pacto à Constituição brasileira.

Outro evento internacional de grande importância 

ocorreu em 1993. O Brasil participou ativamente 

da II Conferência Mundial de Direitos Humanos, 

em Viena, marco da discussão para que o Brasil 

elaborasse seu primeiro Programa Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH-1). Nesse encontro, o 

governo federal, sob a coordenação de Maurício 

Corrêa, então ministro da Justiça, desencadeou 

o processo de definição de uma agenda comum 

para a defesa dos Direitos Humanos. Teve início 

uma constante interlocução entre a sociedade civil 

e o governo federal. Maurício Corrêa, resumiu a 

relevância do momento para o Brasil:

“Quando cheguei da Conferência de Viena, dei 

continuidade ao diálogo com as organizações de 

Direitos Humanos. Reuni em Brasília todas as 

entidades não governamentais do Brasil e da Amé-

rica do Sul, presentes ao encontro, que tinham in-

teresse numa discussão genérica sobre os problemas 
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do país e a necessidade de darmos continuidade 

aqui àqueles debates. Estabelecemos as prioridades, 

o que o governo podia fazer, e partimos para tomar 

uma série de medidas. Havia um clima favorável 

a essas discussões, um desejo de recuperar o atraso 

daqueles anos.”3

Entre os representantes das organizações convida-

das pelo ministro da Justiça, estava Fermino Fec-

chio, hoje ouvidor nacional dos Direitos Humanos 

3 Entrevista realizada em junho de 2010.

e na época um dos coordenadores do Movimento 

Nacional de Direitos Humanos. Segundo ele, no 

início, o convite foi recebido com suspeição pelas 

entidades, que criticavam o desempenho “chapa 

branca” do CDDPH. O ministro, no entanto, 

convidou-as para preparar, de forma independente, 

a participação do Brasil na Conferência de Viena. 

Ampliou-se o diálogo com representantes da so-

ciedade civil e cresceu a participação das entidades 

nas atividades do conselho. 

Segundo Fecchio, foram convidados três repre-

sentantes para dar continuidade a esse diálogo: 

Maurício Corrêa preside reunião do CDDPH. À mesa, Luiz Vicente Cernicchiaro, Marco Maciel,  
Aristides Junqueira, Marcelo Lavenère e Carlos Chagas. Brasília, 6 de outubro de 1992 (Lula Marques/Folhapress)
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Hélio Bicudo, na época deputado federal; Paulo 

Sérgio Pinheiro, que estava no Núcleo de Estudos 

da Violência da Universidade de São Paulo; e ele 

próprio: 

“Ficamos encarregados de dizer ao ministro que 

queríamos algo produtivo, que desse passos. E 

queríamos fazer a agenda e apresentar as reivindi-

cações dos movimentos sociais. Havia três pontos 

que para nós eram fundamentais: o esclarecimento 

da questão dos mortos e desaparecidos durante 

o regime militar, a desmilitarização das polícias 

estaduais e a composição do CDDPH. Queríamos 

participar do conselho, queríamos que houvesse 

nele representação da sociedade civil. O ministro 

concordou com tudo, dizendo que ‘não há assunto 

proibido, vocês fazem a agenda e começaremos 

a trabalhar juntos’. Ali começavam a discussão 

da nova composição do CDDPH e as propostas 

de membros e entidades que deveriam participar. 

Foi o início da democratização do CDDPH. E as 

reivindicações populares começaram a chegar com 

maior fluidez ao conselho”.4

O sistema prisional em colapso

A união de forças entre o CDDPH e os movimen-

tos sociais logo seria posta à prova em uma das 

piores tragédias ocorridas entre todos os sistemas 

prisionais do mundo. Em 2 de outubro de 1992, 

o Pavilhão 9 da Casa de Detenção, no antigo 

Complexo do Carandiru, em São Paulo, foi inva-

dido por mais de 300 policiais. A PM havia sido 

chamada pelo diretor do presídio, Ismael Pedrosa, 

para ajudar no controle de uma rebelião iniciada 

por uma briga entre presos. Em meio à confusão 

instaurada, os policiais romperam uma barricada 

e entraram no pavilhão. A ação, sob o comando 

do coronel Ubiratan Guimarães, resultou no 

assassinato de 111 presos, muitos deles executados 

dentro das celas. 

O massacre foi amplamente divulgado pela 

imprensa nacional e internacional, levando orga-

nizações sociais e a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), a condenar a operação 

policial e exigir a punição dos responsáveis. 

4 Entrevista realizada em maio de 2010.

(Acervo CDDPH)
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No dia seguinte ao massacre, uma Comissão 

Especial do CDDPH chegou à prisão para ouvir 

sobreviventes e familiares, encontrando sangue 

espalhado pelo chão ainda. O ministro da Justiça, 

Maurício Corrêa, encaminhou-se ao gabinete do 

governador Luiz Antônio Fleury Filho, que, na 

frente dele, exonerou por telefone o secretário de 

Segurança, Pedro Franco de Campos. “Vimos uma 

cena terrível quando chegamos à Casa de Deten-

ção. Havia água correndo dos canos estourados, 

misturada com sangue, corpos pelo chão e feridos 

sendo atendidos, encostados em paredes de azu-

lejo cheias de sangue”, relatou a então secretária 

executiva do conselho, Myriam Bréa, que acompa-

nhou a comissão.

Dois meses após o massacre, o CDDPH apre-

sentou o relatório final da Comissão Especial, 

que incluía os conselheiros Marcello Lavenère 

Machado (presidente do Conselho Federal da 

OAB), Aristides Junqueira (procurador-geral da 

República), Carlos Chagas (representante da ABI) 

e o assessor especial João Benedito de Azevedo 

Marques. O documento descrevia a atuação dos 

policiais como uma “verdadeira e desnecessária 

Maurício Correa e conselheiros do CDDPH, reunidos com comissão de presos após o 
Massacre do Carandiru. São Paulo, 7 de outubro de 1992 (Jorge Araújo/Folhapress)
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Enterro de Anderson Pereira, uma das vítimas da chacina da Candelária, no cemitério do Caju.  
Rio de Janeiro, 27 de julho de 1993 (Luciana Whitaker/Folhapress)
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operação de guerra e extermínio, atirando, desde o 

momento em que entraram no pavilhão, sem que 

para isso tivesse havido nenhuma ação dos presos 

que justificasse tamanha violência (...), caracte-

rizando, de forma indiscutível, uma enorme e 

horripilante chacina, sem antecedentes na história 

penitenciária brasileira e mundial”.

No relatório, o CDDPH incluiu dados que compro-

vavam o uso sistemático da violência por parte da 

polícia paulista: de 1º de janeiro a 2 de outubro de 

1992, a PM havia executado 1.264 pessoas em São 

Paulo, a maioria sob a alegação de que os suspeitos 

reagiam à prisão. Esse número não incluía os mor-

tos no massacre do Carandiru. O segundo lugar na 

lista das violações de Direitos Humanos cometidas 

por setores da PM em São Paulo era ocupado pelas 

agressões físicas, principalmente a jovens, “muitos 

deles menores de idade, estudantes, office boys, 

ensacadores, auxiliares, mensageiros, ajudantes, 

meninos de rua”.

Outros casos graves de violência policial ocorreram 

dentro e fora de presídios, na cidade e no campo, 

evidenciando-se tanto o virtual colapso do sistema 

prisional brasileiro quanto a persistência de proce-

dimentos como a tortura, com a impunidade pai-

rando sobre todos esses tipos de crime. O conselho 

seria chamado a atuar em outros episódios, como a 

chacina da Candelária, em que sete meninos de rua 

e um jovem foram assassinados por policiais mi-

litares, e a de Vigário Geral, na qual 21 moradores 

dessa favela foram mortos em represália ao assas-

sinato de policiais por traficantes do local – ambas 

ocorridas em 1993, no Rio de Janeiro. 

Fatos como esses já levavam o CDDPH a defen-

der, desde 1991, a extinção do foro privilegiado 

para crimes cometidos por policiais militares, 

empenhando-se na transferência do âmbito de 

apreciação e julgamento da Justiça Militar para 

a Justiça comum. Um projeto de lei de iniciati-

va do então deputado Hélio Bicudo teve apoio 

significativo dos conselheiros para que fosse 

votado no Congresso Nacional. Embora com o 

texto muito alterado, o projeto foi aprovado ainda 

em 1993, gerando a transferência para a Justiça 

comum de crimes dolosos contra a vida. Apesar 

de, na prática, ter havido poucas condenações 

até os dias de hoje, a mudança na lei permitiu 

que fossem levados a júri popular os responsá-

veis pelas mortes de Vigário Geral, Candelária e 

Carandiru.

Além desses casos, outras duas chacinas ocorridas 

no campo seriam examinadas pelo CDDPH alguns 

anos depois e levariam policiais militares ao banco 

dos réus: Corumbiara e Eldorado dos Carajás. 

Direitos humanos em desenhos

No ano do advento da Constituição Federal cidadã, 

em 1988, o CDDPH, em comemoração aos 40 

anos da Declaração Universal dos Direitos Huma-

nos, promoveu um concurso entre alunos de 5ª a 

8ª séries da rede pública e entre adolescentes da 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funa-

bem), que fizeram desenhos sobre sua interpreta-

ção dos Direitos Humanos. O concurso, de alcance 

nacional, atingiu cerca de 1,2 milhão de estudantes 

e 3,3 mil internos da Funabem. Ao todo, foram 

recebidos 640 desenhos de escolas de 18 estados.

Os 30 desenhos selecionados participaram de 

exposição no Palais des Nations, em Genebra, 
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(Acervo CDDPH)



125

 Suíça, e integraram a campanha mundial das 

Nações Unidas para a divulgação dos Direitos  

Humanos. Foram publicados também no livro 

Como as Crianças Brasileiras Pintaram a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos5 e exibidos em uma 

exposição levada à sede da ONU, em Nova York, 

5 Como as Crianças Brasileiras Pintaram a Declaração Uni-

versal dos Direitos Humanos. Brasília: Ministério da Justiça, 

CDDPH, 1988.

durante os trabalhos da 44ª Sessão da Assembleia 

Geral da ONU, em 1989, quando se discutiram os 

direitos da criança. A iniciativa teve grande impor-

tância histórica por representar a realização de um 

dos objetivos originais do CDDPH: disseminar os 

Direitos Humanos. 

Desenho de Fábio Zaidan Pereira, Curitiba (PR), sobre o artigo V da  
Declaração Universal dos Direitos Humanos (Acervo CDDPH)
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198ª reunião do CDDPH. Brasília, 16 de março de 2010 (Roberto Jayme)
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A conquiSTA do  
reconHecimenTo
O controle da inflação obtido pelo Plano Real 
e as medidas de aperfeiçoamento da estrutura 
do Estado, adotadas de forma contínua ao 
longo dos últimos 16 anos, ajudaram a superar 
os abalos vividos durante o governo Collor 
e a desconfiança crônica da população com 
relação à possibilidade de transformar o país. 
O histórico de desigualdade social, violações 
de direitos, impunidade e corrupção começou 
a ser enfrentado com o fortalecimento das 
políticas públicas vinculadas diretamente aos 
Direitos Humanos.
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A vitalidade que tomou conta da história recente 

do Brasil repercutiu intensamente nas atividades 

do CDDPH. Para acompanhar as demandas da 

sociedade civil, o órgão conquistou a tão necessária 

autonomia para exercer plenamente suas atribui-

ções. Um conselho renovado passou a responder 

às novas obrigações advindas da adesão do país 

aos principais tratados internacionais que tornam 

vinculantes os propósitos firmados na Declara-

ção Universal dos Direitos Humanos da ONU, 

começando-se a resgatar dívidas sociais históricas 

e as graves consequências deixadas como herança 

maldita do período ditatorial. 

Questões que antes não faziam parte do temário 

do colegiado entraram com assiduidade em sua 

agenda. A presença cada vez mais frequente de 

comissões especiais enviadas pelo CDDPH aos lu-

gares em que ocorriam violações e as denúncias de 

impunidade impuseram às autoridades públicas 

uma pressão inédita para enfrentar e solucionar 

os casos. Com a contribuição do CDDPH, o Brasil 

se inseriu no sistema internacional de Direitos 

Humanos e as organizações da sociedade civil se 

mostraram cada vez mais fortalecidas. 

Houve dois fatos fundamentais na preparação 

do país para os novos tempos. O primeiro deles 

foi a já mencionada participação do Brasil, com 

destaque, na Conferência da ONU sobre Direi-

tos Humanos, em 1993, na capital austríaca. O 

embaixador Gilberto Sabóia, mais tarde secretário 

José Gregori preside reunião do CDDPH. (Folhapress)
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de Direitos Humanos, no Ministério da Justiça 

(2000-2001), foi escolhido para a função de redator 

da declaração final daquele importante marco his-

tórico na consolidação internacional dos Direitos 

Humanos. O segundo foi o reconhecimento pelo 

Brasil, em 1998, da jurisdição da Corte Interame-

ricana de Direitos Humanos após a ratificação da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. 

A ratificação desse documento, uma das bases do 

sistema interamericano de proteção de direitos, 

fazia parte das reivindicações do CDDPH desde o 

final da década de 1970. 

Merece destaque nesses avanços o empenho do 

advogado José Gregori, que se tornou o primei-

ro ocupante da Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos, criada em 1997. Ex-presidente de duas 

organizações que desempenharam papel estraté-

gico no período da ditadura militar e na redemo-

cratização do país – a Comissão Justiça e Paz de 

São Paulo e a Comissão Teotônio Vilela de Direitos 

Humanos –, Gregori deu sua contribuição para 

que o CDDPH contasse com uma coordenação de 

fato e proporcionou à organização uma continui-

dade inédita em sua evolução desde 1995. 

Para o antigo militante de Direitos Humanos 

Nilmário Miranda, então deputado federal e primei-

ro ministro da pasta a partir de 2003, esse foi um 

período definidor para as instituições brasileiras, no 

qual o tema dos Direitos Humanos passou a ser vis-

to como uma questão suprapartidária e a ser tratado 

em cooperação entre a sociedade civil e o Estado: 

“Depois da Conferência de Viena, a delegação 

brasileira que representou o país a convite do 

ministro da Justiça Maurício Corrêa, no governo 

Itamar Franco, juntamente com outros espe-

cialistas, traçou uma agenda para o país. Essa 

proposta foi apresentada ao presidente Fernando 

Henrique Cardoso logo que assumiu o cargo e 

seus desdobramentos podem ser vistos até hoje. 

Estavam incluídas as causas prioritárias para 

aplicação dos direitos no país: reconhecer os 

mortos e desaparecidos políticos, tipificar o crime 

de tortura, reconhecer a competência jurídica 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

retirar o foro especial da Polícia Militar nos crimes 

dolosos contra a vida. Também foi reivindicada a 

extinção da própria Justiça Militar e a inversão 

Nilmário Miranda (Rubens Chiri/Centro Sérgio Buarque de 
Holanda/Fundação Perseu Abramo)
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do rito da reforma agrária, entre outros temas. Os 

grandes ganhos no governo FHC foram sobretudo 

os relacionados à democracia e aos direitos civis e 

políticos. Deixaram a desejar os campos econômi-

co, social e cultural. Havia grande cooperação com 

o CDDPH, que foi fortalecido”.1 

Direitos humanos como política de Estado 

Data de 1994 o primeiro passo para adequar o 

conselho às exigências dos Princípios de Paris, 

protocolo firmado pela ONU em 1992 para habili-

1 Entrevista realizada em maio de 2010. 

tação das instituições nacionais de Direitos Hu-

manos perante o Alto Comissariado, em Genebra. 

O projeto de lei apresentado com esse objetivo 

propôs modificar as competências, as atribuições 

e a composição do órgão de forma a torná-lo mais 

condizente com a nova realidade democrática do 

Brasil. De acordo com a proposta, o CDDPH pas-

saria a se chamar Conselho Nacional dos Direitos 

Humanos (CNDH), sendo reforçadas suas funções 

preventivas, protetivas, reparadoras e sancionado-

ras das condutas e situações de ameaça ou violação 

dos Direitos Humanos. 

Dois anos depois, em 1996, o governo Fernan-

do Henrique apresentou o primeiro Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH), resultado 

de estudos e amplas consultas estimulados pela 

Conferência de Viena. Lançado em 13 de maio de 

1996, ainda sob o impacto causado pelo massacre 

de trabalhadores rurais em Eldorado dos Carajás, 

o programa foi o primeiro da América Latina e o 

terceiro do mundo. 

Desenvolvido em parceria com a sociedade civil e 

sob a coordenação de José Gregori, na gestão de 

Nelson Jobim no Ministério da Justiça, o programa 

continha 228 propostas de ação governamental e 

demonstrava o compromisso do Estado em prote-

ger e promover os Direitos Humanos, combatendo 

a impunidade.2 O PNDH estimulou importantes 

mudanças legislativas, como a tipificação do crime 

de tortura, abrindo caminho para as normas da 

2 PINHEIRO, Paulo Sergio e MESQUITA NETO, Paulo. 

Programa Nacional de Direitos Humanos: Avaliação do Primei-

ro Ano e Perspectivas. São Paulo: Estudos Avançados, Vol. 11, 

no 30, 8/1997. 

(Acervo CDDPH)
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Convenção da ONU contra a Tortura. Lançado em 

2002, o segundo Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH-2) avançou nas questões de 

direitos econômicos, sociais e culturais. 

A própria criação da Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos (SNDH), no Ministério da Justiça, em 

abril de 1997, teve entre seus principais objetivos a 

tarefa de coordenar e implementar as ações previstas 

no PNDH. Dois anos depois, o órgão foi transfor-

mado em Secretaria de Estado dos Direitos Huma-

nos (SEDH), e seu titular passou a ter assento nas 

reuniões ministeriais. Em conjunto com a SEDH, 

o CDDPH funcionou, nesse período, como uma 

instância concreta de acompanhamento e monitora-

mento das políticas públicas e também contribuiu 

na implementação das propostas do PNDH.

Com a inserção do Brasil nos sistemas de Direitos 

Humanos da ONU e da OEA, o país iniciou o 

aprendizado da convivência com os organismos 

internacionais e seus mecanismos de monitora-

mento. No governo Fernando Henrique Cardoso, o 

país se alinhou entre os poucos Estados-membros 

da ONU que mantêm o chamado convite per-

manente (standing invitation) às visitas dos rela-

tores especiais temáticos, postura mantida pelo 

governo Lula. Passou a receber, periodicamente, 

relatores da ONU que vêm fiscalizar e monitorar 

o cumprimento dos tratados e das convenções a 

que o Brasil aderiu. Teve início, também, o envio 

rotineiro de relatórios à ONU sobre as ocorrências 

e medidas adotadas na área de Direitos Huma-

nos. Desde então, a cooperação com os órgãos de 

monitoramento dos Direitos Humanos nos mais 

diversos fóruns globais e regionais incorporou-se 

definitivamente à agenda política nacional. 

Representação da sociedade 

O costume incipiente de buscar pluralidade no 

conselho se tornou uma prática sistemática a 

partir dessa fase. As entidades civis começaram a 

exercer papel crucial no órgão, participando das 

reuniões e das ações de apuração, com ampla aber-

tura à recepção de denúncias e permanente troca 

de informações. O CDDPH mantém, atualmente, 

relações de cooperação com as mais diversas orga-

nizações, inclusive solicitando a presença de seus 

representantes nas comissões e subcomissões 

instituídas. Entidades nacionais também enviam 

ao conselho relatórios e resultados de apurações 

e diligências, como é prática rotineira da OAB 

e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), por exemplo.

O CDDPH passou a convidar personalidades 

atuantes na proteção dos Direitos Humanos a par-

ticipar das reuniões, de comissões, subcomissões 

e grupos de trabalho. Aos poucos, configurou-se 

uma rede espontânea de defensores de direitos 

que mantém o conselho informado sobre o que 

ocorre em diferentes estados e encaminha denún-

cias de violação. Além disso, a maioria das comis-

sões especiais é reforçada com a atuação de diver-

sos profissionais, de acordo com o tema tratado, e 

o CDDPH recorre crescentemente à colaboração 

da Polícia Federal e do Ministério Público em suas 

operações de campo. 

O conselho se empenha em fazer crescer o 

envolvimento de autoridades estaduais, como 

governadores, secretários de Segurança Pública, 

Tribunais de Justiça e Ministério Público. O fato 

de contar com a participação dessas autoridades, 



132

Enterro das vítimas do massacre de Eldorado dos Carajás, sul do Pará (J. R. Ripper/Imagens Humanas)
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convidadas a contribuir com esclarecimentos 

sobre casos em apuração e a participar de au-

diências públicas, geralmente realizadas com a 

presença da mídia, garante maior visibilidade aos 

casos, agilizando, inclusive, possíveis mediações 

ou soluções amistosas. 

Para o ex-secretário Paulo Sergio Pinheiro, o conta-

to direto com as autoridades é indispensável: 

“Tem de falar cara a cara com esses governantes e 

policiais, fazer o corpo a corpo, não adianta ficar 

mandando ofícios de Brasília. É preciso colocar o 

‘pé na lama’, ir aonde ocorreram os massacres e as 

violações”.3 

Durante os dois mandatos de Fernando Henrique 

Cardoso (1995 a 2002), casos de intensa repercus-

são estiveram sob a investigação do conselho. O 

colegiado ocupou-se, especialmente, das chacinas 

que abalaram o país nos anos 1990: Corumbiara e 

Eldorado dos Carajás. Apurou também a atuação 

do crime organizado e dos grupos de extermínio 

nos estados de Espírito Santo, Ceará, Paraíba e 

Rio Grande do Norte. Teve papel fundamental nas 

apurações do crime organizado no Acre, que resul-

taram na cassação do mandato e na condenação a 

mais de 100 anos de prisão do ex-deputado federal 

Hildebrando Pascoal. 

O governo Lula 

No primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da 

Silva, em 2003, as atividades do CDDPH foram 

3 Entrevista realizada em junho de 2010. 

transferidas do Ministério da Justiça para a Secre-

taria Especial dos Direitos Humanos, criada com 

status de ministério em substituição à secretaria 

anterior. Por conseguinte, o presidente do conse-

lho passou a ser o ministro da SDH, e não mais 

o ministro da Justiça. A mudança favoreceu a 

atuação do órgão, agora vinculado a um ministé-

rio exclusivamente voltado à defesa e à promoção 

dos Direitos Humanos. O deputado federal e 

defensor dos Direitos Humanos Nilmário Miran-

da, preso político durante a ditadura, foi nome-

ado para o cargo de titular da nova pasta e teve 

atuação sintonizada com o colegiado do CDDPH, 

envolvendo-se pessoalmente em diversos casos 

tratados pelo órgão. 

Pouco antes, no final de 2002, conforme texto 

alusivo aos 40 anos do CDDPH do jornalista 

José Rezende Júnior, o recuo do governo diante 

do pedido de intervenção federal no estado do 

Espírito Santo (caso Scuderie Le Cocq), delibe-

rado em plenário do CDDPH, havia gerado a 

entrega do cargo do então ministro da Justiça, 

Miguel Reale Júnior, presidente do conselho. 

Em protesto, conselheiros e entidades que inte-

gravam o colegiado decidiram não participar das 

reuniões do órgão até o fim do governo Fernan-

do Henrique Cardoso. O CDDPH voltaria a se 

reunir apenas em 2003. 

Retomadas as atividades, o período entre 2003 e 

2010 pautou-se pela regularidade das reuniões e 

pela abordagem de dezenas de graves violações. 

Em 2003, foram aprovadas mais de 50 resoluções 

sobre um número extenso de temas. 

Em 2006, em estreita conexão com o sistema 

interamericano de Direitos Humanos, entrou em 
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pauta um dos assuntos que mais exigiram a aten-

ção do CDDPH em toda a sua história. Depois de 

receber várias denúncias, a partir de 2004, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH), 

acatando a denúncia da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos (CIDH), passou a determi-

nar ao Estado brasileiro o cumprimento de medi-

das provisórias de monitoramento e implemen-

tação de ações de proteção à vida e à integridade 

das pessoas internas no presídio Urso Branco, em 

Porto Velho, Rondônia. 

Uma das medidas estabelecidas pela corte foi a 

adoção de providências para solucionar as condi-

ções aviltantes do local. Durante o processo, ainda 

não concluído em 2010, o CDDPH agiu não só 

como órgão fiscalizador, cobrando das autoridades 

estaduais o cumprimento das medidas, mas tam-

bém sugerindo mudanças concretas com relação 

a segurança, alimentação, trabalho, assistência 

jurídica e atendimento médico. 

Em dezembro de 2005, assumiu a presidência do 

CDDPH o novo ministro da Secretaria de Direi-

tos Humanos, Paulo Vannuchi. Preso político 

durante a ditadura, jornalista e cientista político, 

foi titular da pasta durante o amplo processo 

democrático que resultou na celebração da 11ª 

Conferência Nacional de Direitos Humanos, em 

dezembro de 2008, quando se aprovou a estru-

tura geral do terceiro PNDH (PNDH-3), lançado 

pelo presidente Lula em dezembro de 2009. 

Neste último período, as reuniões do CDDPH 

tiveram frequência absolutamente normal, 

tornando-se menos espaçadas. A diversidade dos 

temas examinados será abordada nos capítulos 

seguintes. 

Direito à alimentação adequada 

Nos últimos anos, ganharam destaque nas ativi-

dades do CDDPH casos relacionados aos direitos 

sociais, como a insuficiência alimentar de alguns 

setores da população. Em 2005, o tema chegou ao 

conselho. Com a participação de segmentos da 

sociedade civil, de representantes dos grupos afeta-

dos e de membros do poder público, instalou-se a 

Comissão Especial sobre Alimentação Adequada.

Seu objetivo era averiguar a insegurança alimentar 

e nutricional a que estão submetidas milhares de 

famílias brasileiras, integrando os diversos atores 

envolvidos na questão, e propor uma metodologia 

interinstitucional de monitoramento das violações 

do direito humano à alimentação adequada. Fazia 

parte de suas atribuições também o monitoramen-

to da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos 

Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais 

(Dhesca Brasil), articulação nacional de movimen-

tos e organizações da sociedade civil que desenvol-

vem ações de promoção e defesa desses direitos. 

Entre os casos acompanhados por essa Comissão 

Especial estavam a distribuição correta de ali-

mentos nas escolas públicas de vários municípios 

brasileiros, a falta de cestas básicas para popula-

ções indígenas e a situação de penúria alimentar 

da comunidade quilombola do Sapê do Norte, no 

Espírito Santo. Além disso, criou-se um grupo de 

trabalho para investigar casos de desvio de verbas 

e de má gestão do Programa Nacional de Alimen-

tação Escolar (PNAE) nos estados e municípios. 

Outro grupo de trabalho foi encarregado de apurar 

denúncias relativas à alimentação inadequada de 

povos indígenas do Mato Grosso do Sul e do Rio 
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Grande do Sul e de distribuição insatisfatória de 

cestas básicas entre as comunidades Guarani de 

Dourados. 

Em fevereiro de 2010 seria aprovada a Emenda 

à Constituição nº 64, que acrescenta expressa-

mente o direito à alimentação ao rol das garantias 

sociais consignadas aos brasileiros. No CDDPH, 

a Comissão Especial apresentou ao Plenário, na 

199ª reunião ordinária, de 12 de maio de 2010, 

sua proposta de metodologia e recomendou que o 

órgão continuasse apurando as violações e mo-

nitorando o trabalho de garantia da exigibilidade 

desse direito. Criou-se, então, uma nova Comissão 

Especial4, presidida pelo conselheiro Edgar Flexa 

Ribeiro (presidente da ABE), com composição 

mais enxuta e mandato específico de atuação, 

acrescentando-se ao rol de casos também a aldeia 

indígena urbana de Jaraguá, em São Paulo, e a co-

4 Resolução nº 8/2010 do CDDPH. 

Carmelita João Gerônimo, da comunidade quilombola Sapê do Norte, Espírito Santo (Fabio Vicentini/A Gazeta)
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munidade Sururu de Capote, em Maceió, Alagoas. 

Durante os mandatos presidenciais de Luiz Inácio 

Lula da Silva, outras graves violações de Direitos 

Humanos levadas ao CDDPH foram: a série de 

mortes de adolescentes por execução de grupos 

de extermínio em Fortaleza; a crescente violência 

contra o povo Guarani-Kaiowa, no Mato Grosso do 

Sul; a prisão de uma adolescente em cela comum 

com vários homens em Abaetetuba, no Pará; a 

morte do defensor de Direitos Humanos Manoel 

Mattos, na Paraíba; atos de criminalização de 

movimentos sociais pela polícia e pelo Ministério 

Público do Rio Grande do Sul; e a morte de três 

jovens no Morro da Providência, no Rio de Janei-

ro, depois de presos por uma patrulha do Exército. 

O conselho no PNDH-3 

Em 21 de dezembro de 2009, o lançamento da 

terceira versão do Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH-3) pelo governo federal, fruto 

de ampla consulta à sociedade civil, desencadeou 

forte polêmica nos meios de comunicação. Algu-

mas das críticas foram acatadas, promovendo-se 

ajustes em dez das 521 ações previstas. O CDDPH 

posicionou-se em defesa do programa, e muitos 

dos seus integrantes engajaram-se frontalmente 

no combate a um prolongado ataque que mis-

turou algumas críticas legítimas com absurdas 

distorções e manifestações de velhos preconceitos 

conservadores. 

O programa está organizado em seis eixos: inte-

ração democrática do Estado e da sociedade civil; 

desenvolvimento e Direitos Humanos; universa-

lização de direitos em um contexto de desigualda-

des; segurança pública, acesso à Justiça e combate 

à violência; educação e cultura em Direitos Huma-

nos; e direito à memória e à verdade. A conselhei-

ra, Flávia Piovesan, assim resume a trajetória do 

programa: 

“O PNDH-3 é fruto da 11ª Conferência Nacional 

de Direitos Humanos, de dezembro de 2008; um 

processo aberto e plural, contando com a participa-

ção da sociedade civil e de atores governamentais, 

no exercício democrático marcado por ‘tensões, 

divergências e disputas’, como reconhecido no pre-

fácio ao PNDH-3. Os diversos ministérios foram 

convidados a participar desse trabalho, contando 

o PNDH-3 com suas assinaturas, tendo em vista 

a ‘transversalidade e a interministerialidade de 

(Acervo CDDPH)
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suas diretrizes’. (...) O novo programa é reflexo da 

abrangência que os Direitos Humanos assumem 

desde a Declaração Universal”.5 

É emblemático de importância conferida pelo 

PNDH-3 às atribuições do CDDPH o fato de que 

as mais de 500 ações previstas se iniciem exata-

mente com a proposta de aprovação do CNDH, 

aperfeiçoando-se seu atual perfil, ao mesmo 

tempo em que se recomenda a construção de 

órgãos correspondentes no âmbito estadual e no 

municipal. O advogado e jurista Fernando Santana 

Rocha, professor da Universidade Federal da Bahia 

e conselheiro do CDDPH desde 2007, afirma: 

“Se considerarmos a história do CDDPH desde  

a sua criação até os dias de hoje, veremos que ele  

tem sido um dos órgãos de maior relevância na 

5 PIOVESAN, Flávia. “O fato é que a sociedade já discute”. 

O Estado de S. Paulo, 17/1/2010.

preservação dos Direitos Humanos no Brasil. Seja 

do ponto de vista do monitoramento e da discussão 

de políticas públicas, de apuração de responsabi-

lidades das violações de Direitos Humanos, seja 

do ponto de vista da criação de uma consciência 

crítica da sociedade brasileira a respeito da 

preservação dos Direitos Humanos. Basta ver a 

discussão que se travou na sociedade brasileira a 

respeito do Programa Nacional de Direitos Hu-

manos – PNDH-3. Aliás, parte dessa celeuma é 

fruto da desinformação e da ignorância com que 

muitos setores tratam esta matéria, inclusive entre 

os formadores de opinião. Este conselho tem tido 

uma função relevantíssima, sobretudo depois da 

reconquista do Estado democrático de direito, na 

construção dessa consciência nacional de proteção 

dos Direitos Humanos nos diversos segmentos da 

sociedade brasileira”.6 

6 Declaração feita durante a 198ª reunião ordinária do 

CDDPH, em 16 de março de 2010.



138



139

violênciA  
conTrA oS  
povoS indígenAS
As violações dos Direitos Humanos de 
grupos indígenas estão entre os campos de 
atuação mais antigos do CDDPH. No período 
da ditadura compreendido entre 1968 e 
1973, denúncias de genocídio contra povos 
indígenas foram objeto de investigação. Se 
os militares vetavam temas que afetavam 
frontalmente o regime, como as prisões 
políticas, toleravam a análise de situações 
criadas por sua política de desenvolvimento, 

Índia do acampamento Laranjeira Nhanderu, na região  
de Rio Brilhante (MS). Março de 2010 (Rosa Gauditano)
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que incluía a colonização de áreas que perten-

ciam às comunidades indígenas desde tempos 

imemoriais.

No período pós-redemocratização, a atuação em 

defesa dos direitos indígenas manteve seu desta-

que na pauta do CDDPH, sobretudo a partir de 

meados dos anos 1990, quando se tornou mais 

claro o contraste entre as populações da Amazônia 

e as do Centro-Sul, depois de vencido o prazo de 

cinco anos instituído pela Constituição de 1988 

para a demarcação de todas as terras indígenas. 

Nas regiões menos densamente povoadas do Nor-

te, considera-se praticamente encerrada a tarefa 

de demarcação de terras pelo governo federal. É 

lá que estão 98% dos 107,5 milhões de hectares 

declarados como terra indígena – cerca de 12,5% 

da superfície do país. No entanto, os indígenas do 

Centro-Sul e do Sudeste – considerando somente 

os que residem em aldeias – representam 45,8% 

da população indígena total1. Eles lutam há déca-

das pela retomada de seus territórios.

Dois fatores agravam a situação. Primeiro, a forte 

recuperação demográfica entre esses indígenas 

– ou seja, o crescimento médio de 75,4% entre 

2000 e 2008 – aumentou a superlotação em terras 

já escassas. Segundo, devido à maior proximidade 

com os brancos, eles são alvo de preconceito re-

dobrado, por serem considerados “menos índios” 

que os demais.

Há mais de 20 anos o advogado e jurista Dalmo 

de Abreu Dallari acompanha a questão indígena 

no Brasil. Ele atribui a pouca evolução no enfren-

1 Dados da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) referen-

tes a 2008.

tamento do problema à repetição sistemática do 

mesmo fenômeno: 

“As áreas indígenas, por falta de demarcação, são 

invadidas por grileiros com o apoio de governadores 

de estado e de políticos que defendem os interesses 

locais e regionais. Embora a Constituição determi-

ne a demarcação de áreas, o governo federal tem 

caminhado muito devagar na destinação de recur-

sos e na mobilização dos meios necessários para 

isso. E, sem a demarcação, fica aberto o pretexto 

para a invasão das terras indígenas.2

Assim é que, nos últimos anos, boa parte dos 

casos que o CDDPH analisou referentes à viola-

ção de direitos de grupos indígenas ocorreu em 

estados fora da Amazônia Legal e onde há o uso 

intensivo da terra. O conselho tem se dedicado a 

apurar e cobrar providências a respeito de casos 

de violência (como as agressões aos Truká3 e o 

assassinato do cacique Chicão Xucuru4, ambos 

de Pernambuco, além do assassinato em Brasília 

do pataxó Galdino Jesus dos Santos, da Bahia5), 

racismo (contra os Guarani do Espírito Santo6) 

e, também, de violação do direito humano à 

alimentação adequada, entre grupos Guarani-

Kaiowa, do Mato Grosso do Sul, Xavante, do 

Mato Grosso, Guarani, do Espírito Santo, e as 

2 Entrevista realizada em junho de 2010.

3 Resolução do CDDPH nº 26/2003.

4 Resoluções do CDDPH nº 8/2000 (apuração do assassi-

nato do cacique Chicão Xucuru) e nº 18/2003 (tentativa de 

assassinato de Marquinhos Xucuru).

5 Nota do coordenador do CDDPH, 11/2/1999.

6 Resolução do CDDPH nº 4/2007.
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comunidades indígenas de Santa Catarina de 

modo geral7. 

Um dos poucos casos da Amazônia abordados 

pelo CDDPH diz respeito aos cintas-largas, de 

Rondônia8, indígenas que têm sido envolvidos em 

conflitos em razão da enorme jazida de diamantes 

no subsolo de seu território, batizado de Reserva 

Roosevelt. Muito antes disso, em 1963, eles já ti-

nham sido alvo de uma terrível chacina, registrada 

pela história como Massacre do Paralelo 119, uma 

das primeiras situações em que o Brasil foi denun-

ciado internacionalmente por genocídio.

Também em Roraima, estado da Região Norte 

que se tornou cenário de ataques a comunidades 

indígenas – como no caso de Raposa Serra do Sol 

–, o conselho analisou o episódio de espancamen-

to e morte do índio macuxi Ovelário Tames, de 

apenas 17 anos, preso por ter subido na carga de 

um caminhão, não se sabe se para furtar algo ou 

apenas para se divertir. Os fatos ocorreram em 

1988, no interior de uma delegacia do pequeno 

município de Normandia, logo após Tames ter 

sido detido. Depois de anos de um processo que 

se arrastou sem resultados na Justiça local, o caso 

foi levado à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH). Na época, o CDDPH mediava a 

situação em Roraima, cobrando rapidez da Justiça 

na análise do caso. A solução amistosa assinada 

entre o Estado brasileiro e familiares do adolescen-

7 Resolução do CDDPH nº 12/2005.

8 Resolução do CDDPH nº 27/2006.

9 CAPOZZOLI, Ulisses. “Cintas-largas, garimpeiros 

e o massacre do Paralelo 11”. Observatório da Imprensa, 

20/4/2004. Disponível em http://www.observatoriodaim-

prensa.com.br/artigos.asp?cod=273OFC001.

te macuxi atendeu a recomendações do organismo 

internacional. A família de Tames foi indenizada 

e ergueu-se no centro da capital Boa Vista um 

memorial em homenagem à vítima como forma 

de chamar a atenção da sociedade local para a 

necessidade de respeitar os direitos indígenas10.

10 Relatório da CIDH 19/98 e Informe 60/99, sobre o caso 

11.516.

As crianças são as mais afetadas pelas precárias  
condições de vida nos acampamentos indígenas.  

Menina do acampamento Laranjeira Nhanderu,  
Rio Brilhante (MS), março de 2010 (Rosa Gauditano)
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Maior grupo indígena do país, os Guarani-Kaio-

wa, do Mato Grosso do Sul11, são hoje um triste 

destaque em todas as pesquisas que relacionam 

violações de direitos de populações indígenas. 

Não apenas no Brasil, mas também internacio-

nalmente, representam um enorme desafio aos 

defensores dos Direitos Humanos. Só em 2010, 

três relatórios chamaram a atenção do mundo 

sobre o problema: em janeiro, o caso foi aborda-

do em um documento lançado pela ONU12; em 

março, um relatório da ONG de origem inglesa 

Survival International tratava exclusivamente des-

se tema13; em maio, o relatório anual da Anistia 

Internacional destacou a situação dos Guarani-

11 Segundo dados da Funasa referentes a 2009, os Kaiowa 

são 33 mil e os Guarani de Mato Grosso do Sul, 12 mil – por-

tanto, 45 mil no total. Unidos por laços familiares, econô-

micos e políticos, são habitualmente tratados como uma só 

população. 

12 A Situação dos Povos Indígenas do Mundo. Secretariado do 

Fórum Permanente sobre Questões Indígenas das Nações 

Unidas, 1/2010.

13 Violação dos Direitos dos Índios Guarani no Mato Gros-

so do Sul, Brasil. Survival International para o Comitê  

para Eliminação da Discriminação Racial da ONU, 

3/2010.

Kaiowa no quadro das violações a direitos indíge-

nas no país14.

O relator especial das Nações Unidas para Direitos 

Humanos e Liberdades Fundamentais dos Povos 

Indígenas, James Anaya, que visitou o grupo em 

2008, deu relevância ao caso. De origem apache, 

advogado e professor da Universidade do Arizona, 

nos Estados Unidos, o enviado da ONU escreveu 

na ocasião:

“Tensões entre povos indígenas e colonos não 

indígenas têm sido particularmente frequentes 

no Mato Grosso do Sul, onde os indígenas sofrem 

pela falta de acesso às suas terras tradicionais, 

pela extrema pobreza e pelos problemas sociais 

daí decorrentes; a situação deflagrou uma série 

de atos violentos, marcados por grande número 

de assassinatos de índios, bem como pela perse-

guição criminal aos indígenas que lutam por esse 

direito”.15 

14 Relatório sobre o Brasil do Informe 2010 – O Estado dos 

Direitos Humanos no Mundo. Anistia Internacional, 2010.

15 Idem.

guArAni-kAiowA:  

drAmA em deSTAque
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Já o documento da Survival International, entidade 

que acompanha a situação dos indígenas do Brasil 

há quatro décadas, destacou: 

A ocupação e usurpação de suas terras pela indús-

tria e ações governamentais têm resultado em uma 

situação desesperadora, na qual os Guarani sofrem 

por detenção injusta, exploração, discriminação, 

desnutrição, intimidação, violência e assassinato, 

além de uma taxa de suicídio extremamente alta. 

(...) A situação dos Guarani no Mato Grosso do Sul 

é uma das piores entre todos os povos indígenas da 

América.16 

16 Violações dos Direitos dos Índios Guarani no Mato Grosso 

do Sul, Brasil. Survival International para o Comitê para 

Habitante da aldeia Guyraroca, na região de Caarapó (MS). Março de 2010 (Rosa Gauditano)
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O drama vivido pelos Guarani-Kaiowa, apesar 

de não constituir um fato isolado, é reconhecido 

como o mais grave de todos. Essa população de 

45 mil pessoas ocupa, hoje, pouco mais de 42 mil 

hectares de terra17. Nos lugares onde a situação é 

mais crítica, como Dourados (12,1 mil indígenas 

em 3,5 mil hectares), a densidade populacional 

Eliminação da Discriminação Racial da ONU, 3/2010.

17 Conflitos de Direitos sobre as Terras Guarani Kaiowa no 

Estado de Mato Grosso do Sul. Organização: Cimi/CPI/MPF-

PRP-3ª Reg., 2001. Esses dados não são precisos porque, em 

boa parte dos casos mais recentes, os indígenas estão ocu-

pando pequenas faixas de terra enquanto esperam decisões 

judiciais.

atinge índices que tornam impraticável a cultura 

indígena tradicional: três pessoas em cada hectare! 

Basta comparar, por exemplo, com o 1,7 milhão de 

hectares da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 

onde vivem aproximadamente 20 mil pessoas: 85 

hectares por pessoa. 

Desnutrição, suicídios e assassinatos

Depois de receber apelos, principalmente do 

Ministério Público Federal (MPF),18 o CDDPH 

18 Há vários registros de pedidos de atenção do CDDPH 

feitos pelo MPF desde 1998.

Sem a demarcação de suas terras, os indígenas constroem moradias improvisadas às margens das rodovias, 
como no acampamento Laranjeira Nhanderu. Rio Brilhante (MS), março de 2010 (Rosa Gauditano)
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passou a ocupar-se da questão dos Guarani-Kaio-

wa, em 2005. Naquele ano, ganhavam destaque 

na imprensa os casos de morte de crianças em 

decorrência da desnutrição. Intenso debate 

público se seguiu ao noticiário. Além da alta 

mortalidade das crianças, há pelos menos duas 

décadas chamavam atenção as taxas de suicídio 

entre jovens indígenas – em alguns anos, já se 

registrou índice superior a 100 mortes por 100 

mil habitantes,19 quase 20 vezes acima da média 

19 Violação dos Direitos dos Índios Guarani no Mato Grosso 

do Sul, Brasil. Survival International para o Comitê para 

Eliminação da Discriminação Racial da ONU, 3/2010.

brasileira, de 5,7 por 100 mil20. O índice de assas-

sinatos era também muito superior à taxa nacio-

nal e ultrapassava até o das áreas mais violentas 

do país21. Poucos dias após assumir o posto de 

ministro de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, 

20 Dado referente a 2006. LOVISI, G. M. et al. Análise 

Epidemiológica do Suicídio no Brasil entre 1980 e 2006. 

Rev. Bras. Psiquiatria [online], 2009. Disponível em http://

www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44462009000600007-

&script=sci_arttext

21 Violência contra os Povos Indígenas no Brasil – 2008. Con-

selho Indigenista Missionário (Cimi), 2008. O levantamento 

do Cimi indica que ocorrem entre os Guarani-Kaiowa 70% 

dos assassinatos registrados entre indígenas em todo o país – 

em 2008, foram 42, de um total de 60.

Adultos e crianças indígenas vivem em meio ao lixo e à lama no acampamento Laranjeira, em Rio Brilhante 
(MS). Março de 2010 (Rosa Gauditano)
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presidente do CDDPH, tomou contato direto com 

esse quadro de violência homicida e impunida-

de. Por determinação do presidente Lula, viajou 

em avião da FAB até Ponta Porã para visitar a 

terra indígena Nhanderu-Marangatu, onde, em 

plena véspera de Natal de 2005, o guarani Dor-

valino Rocha fora assassinado por vigilantes que 

estavam a serviço de fazendeiros do município 

Antônio João. Exatamente nessa mesma área, já 

havia sido assassinado, em 1993, o líder guarani-

nhandeva Marçal de Souza, ou Marçal Tupã-Y, de 

63 anos, que em 1980 fora um dos fundadores da 

União das Nações Indígenas (UNI). Na condição 

de porta-voz de todos os povos indígenas, Tupã-Y 

discursou para o papa João Paulo II, em visita ao 

Brasil. Ambos os assassinatos ainda estão cober-

tos, em 2010, pelo manto da impunidade. 

No dia 1º de abril de 2006, sábado, um grave 

episódio envolvendo a luta pela terra chamou a 

atenção do conselho, que rapidamente organizou 

uma missão ao Mato Grosso do Sul para verificar 

a situação. Dois policiais civis armados foram 

mortos e um terceiro ficou gravemente ferido após 

luta corporal com indígenas acampados na área co-

nhecida como Passo Piraju, próxima a Dourados. 

A área havia sido ocupada pelos índios dois anos 

antes. Após acordo com o Ministério Público Fede-

ral, eles se limitaram a ficar em uma pequena faixa 

de 40 hectares, até que a disputa judicial com os 

fazendeiros fosse resolvida. Segundo o relato dos 

Indígena preso na Penitenciária Harry Amorim Costa, em Dourados (MS). Março de 2010 (Rosa Gauditano)
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índios, os três homens haviam chegado à área sem 

se identificar como policiais, à paisana e portando 

armas pesadas. Assustados com as ameaças dos 

homens, que podiam ser pistoleiros contratados 

pelos fazendeiros, os índios acabaram entrando em 

luta corporal com o trio, o que resultou na morte 

de dois deles e em graves ferimentos no terceiro. 

O episódio deflagrou uma onda de indignação na 

imprensa local, além da prisão de nove indígenas. 

Foi nesse momento que chegou a Dourados a 

comissão do CDDPH22, liderada pelo advogado 

Percílio de Sousa Lima Neto, vice-presidente do 

conselho, e integrada pela futura coordenadora 

do comitê gestor que o governo federal constitui-

ria para dar conta da crise na região, Rosângela 

Gonçalves de Carvalho, do Ministério do Desen-

volvimento Social e Combate à Fome (MDS), e por 

Vilmar Guarany, da Fundação Nacional do Índio 

(Funai), Mauro Cichowski dos Santos, do Ministé-

rio Público Federal, Marina Steinbruch, da Defen-

soria Pública Geral da União, e Ivair dos Santos, 

da Secretaria de Direitos Humanos. 

A situação era de extrema hostilidade contra os 

índios em geral. Só depois de muita insistência 

e negociação com o Judiciário local, a comissão 

teve autorização para visitar os detentos na Peni-

tenciária Harry Amorim Costa, em Dourados23. 

22 A comissão foi constituída por meio da Resolução nº 19, 

de 27/4/2006.

23 O jornal O Progresso, de Dourados, publicou, no dia 

seguinte, a reportagem “Comissão dos Direitos Humanos 

visita índios – eles omitiram verdadeira intenção”, afirmando 

que a visita era generalizada à unidade prisional. No texto, 

o repórter acusava o CDDPH de ter tido atitude “obscura e 

antidemocrática” com a imprensa local.

Superlotado, o estabelecimento penal viveria uma 

rebelião poucos dias depois da passagem da mis-

são. Os indígenas presos denunciaram ter sofrido 

espancamentos dentro da delegacia de polícia e 

ser submetidos a tratamento cruel e degradante, 

sendo algumas noites obrigados a dormir no chão 

de cimento.

Entre as providências recomendadas pelo relatório 

final da comissão estavam a extinção do processo 

movido contra os índios – levando-se em conta 

o sentimento “escancaradamente contrário aos 

indígenas acusados” na comunidade local – e a 

garantia de intérpretes para os réus. O documento 

solicitava ainda a identificação, pela Funai, da Ter-

ra Indígena Passo Piraju; a implantação de ações 

estruturais de combate à discriminação racial 

na região; a nomeação, pela Advocacia-Geral da 

União, de procuradores federais para defender os 

interesses indígenas; e a instalação de um núcleo 

da Defensoria Pública da União em Dourados.

Os resultados da ação do CDDPH logo começa-

ram a aparecer. Poucos meses depois, foi insti-

tuído oficialmente24 o Comitê Gestor de Ações 

Indigenistas Integradas para a Região da Grande 

Dourados, com a participação de 14 órgãos 

federais, incluindo-se dez ministérios. Coordena-

do pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, tinha o objetivo de coordenar, 

articular, avaliar e monitorar as medidas federais 

desenvolvidas em favor dos Guarani-Kaiowa. O 

comitê deu continuidade às ações do CDDPH, 

que ajudara a estabelecer estratégias de apoio aos 

indígenas. 

24 Por meio de decreto presidencial, em 19/4/2007.
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A dificuldade de estabelecer ações estruturais 

sempre teve relação direta com a escassez de ter-

ras. Por isso, entre as ações mais importantes que 

derivaram da missão do CDDPH está a formula-

ção do plano de regularização das terras indígenas 

na região. A Funai se comprometeu a constituir 

seis grupos de trabalho para identificar e delimitar 

as terras indígenas de ocupação tradicional reivin-

dicadas pelos Guarani-Kaiowa. 

Providências e ataques

Além da questão fundiária, considerada a raiz 

principal dos problemas dos indígenas, outras 

providências tomadas pelo governo federal tam-

bém levaram em conta as recomendações traçadas 

pelo CDDPH. Entre elas estão a reestruturação 

da Funai – efetivada em 2010, com concurso 

que destinou vagas prioritárias para a região –, 

a implantação de programas para superar a falta 

de documentação dos indígenas e a capacitação 

de servidores públicos encarregados de atender 

os Guarani-Kaiowa, com o objetivo de superar o 

preconceito racial.

Os grupos de trabalho para demarcação das 

terras indígenas foram instituídos por portarias 

da Funai em julho de 200825. Anteriormente, as 

demarcações na região seguiam o modelo de 

“ilhas”, ou seja, eram garantidos para os índios 

apenas pequenos fragmentos de alguns poucos 

milhares de hectares. Desde o estabelecimento do 

marco da Constituição de 1988, as demandas dos 

25 Portarias nos 788, 789, 790, 791, 792, 793, de 10/7/2008, 

publicadas no Diário Oficial da União em 14/7/2008.

Guarani-Kaiowa vinham sendo atendidas de forma 

muito lenta: os processos de identificação de terras 

eram iniciados um a um, à custa de muita pressão 

dos índios e de seus aliados, sobretudo por meio 

do movimento conhecido como Aty Guasu, que 

significa “grande reunião” em guarani.

Foi depois de uma ampla discussão promovida 

pelo Ministério Público Federal com os especia-

listas no assunto e com a participação do comitê 

gestor que se chegou ao modelo adotado nas 

portarias de 2008: as demandas territoriais se-

riam pensadas a partir das bacias hidrográficas 

da região – de afluentes do rio Paraná (Iguatemi, 

Amambaí, Dourados e Brilhante) e do rio Para-

guai (Apa). Estimativas iniciais dos antropólogos 

apontam que essas áreas podem chegar a 600 mil 

hectares – bem longe, portanto, dos 3 milhões ou 

11 milhões de hectares informados pelos produto-

res à imprensa regional. 

Os fazendeiros atuaram em várias frentes. Por 

um lado, intensificaram as ações na Justiça, 

conseguindo liminares que dificultaram o 

processo26. Também o governador, juntamente 

com a bancada federal do estado, fez pressão em 

Brasília para tentar suspender a atuação da Fu-

nai. O resultado dessas iniciativas é que, em 19 

de abril de 2010, venceu o prazo estabelecido em 

2008 para que a Funai finalizasse os estudos de 

identificação das terras e enviasse os relatórios 

para a análise do Ministério da Justiça – respon-

26 Conforme notícia de abril de 2009, um levantamento 

da Procuradoria Regional da República localizou 87 ações 

envolvendo disputa de terras entre índios e fazendeiros no 

Mato Grosso do Sul.
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sável por emitir as portarias demarcatórias das 

terras. Até agora, não há prazo certo para que os 

estudos sejam finalizados.

Em 2009, nova série de conflitos na região deixou 

um saldo de três mortos, dois desaparecidos e 

cinco baleados, além de diversos episódios de 

espancamento e atropelamento e de pelo menos 

um acampamento de beira de estrada incendiado. 

Foram registrados no mínimo quatro casos graves 

envolvendo as comunidades de Laranjeira Nhan-

deru, Kurusu Amba, Mbaraka’y e Ypo’i, além de 

um quinto caso em que o grupo, Apyka’y, não tem 

terras incluídas nos processos de demarcação.

Missão delicada

Esse quadro de conflitos crescentes, por um lado, e 

de paralisia no processo de reconhecimento das ter-

ras, por outro, era o que encontraria a nova Comissão 

Especial do CDDPH enviada ao Mato Grosso do Sul 

em março de 2010. “O desafio é encontrar a melhor 

forma de mediar o conflito e chegar a uma solução 

negociada”, resume o vice-presidente do conselho, 

Percílio de Sousa Lima Neto, que chefiou a mais 

recente missão em Dourados, além da de 2006. “O 

problema é que aquela região nunca foi prioridade. 

Sempre se soube dos conflitos, não é algo novo.” 

Percílio de Sousa Lima Neto, vice-presidente do CDDPH, em missão  
no acampamento Laranjeira. Rio Brilhante (MS), março de 2010 (Rosa Gauditano)
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A primeira visita da comissão foi, justamente, ao 

Passo Piraju. Naquela ocasião, o cacique Carlito 

estava detido na comunidade. Ele relatou diversos 

abusos praticados durante o episódio da prisão em 

2006, como ameaças, ofensas e espancamentos. 

“Estou aqui com meu povo como escravo, amar-

rado”, afirmou. Outro líder local, Valmir Savala, 

declarou: 

“Nós estamos num chiqueiro, igual porco. Não 

podemos sair pra lado nenhum sem correr o risco 

de tomar um tiro, não podemos ir à cidade sem 

sofrer ameaça”.27

27 Entrevista realizada em março de 2010.

O Passo Piraju hoje está cercado de plantações de 

cana-de-açúcar. Os índios continuam reclamando 

das hostilidades cotidianas que sofrem dos fa-

zendeiros, bem como da falta de assistência em 

questões de saúde, educação, água potável e eletri-

cidade. A prefeitura local e a Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa), entre outros órgãos, se negam a 

atendê-los sob a alegação de a terra não ser regu-

larizada. O resultado desse impasse é que, de 77 

famílias que moravam ali anos atrás, hoje restam 

apenas 16, segundo os líderes comunitários.

Em relação ao cerco da área indígena pelas plan-

tações de cana, o procurador da República Marco 

Antonio Delfino afirmou que o Ministério Público 

Federal tem cobrado de órgãos financiadores, 

Encontro da missão do CDDPH com fazendeiros da região de Dourados (MS). Março de 2010 (Rosa Gauditano)
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como o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e o Banco Mundial, 

que exijam garantia de respeito a terras indígenas 

já reconhecidas – o que não vem ocorrendo em 

vários casos no Mato Grosso do Sul.

Na comunidade de Laranjeira Nhanderu, em Rio 

Brilhante, os cerca de 140 habitantes já assistiram 

a seis mortes. Enquanto aguardam as providências 

da Funai, os índios lutam para manter a integri-

dade física e a sanidade mental em um contexto 

adverso: alojados em barracas de lona cujo interior 

atinge mais de 50ºC durante o dia, convivendo 

com insetos e sanguessugas.

Conversas com todos os lados

Os líderes de Kurusu Amba, área indígena em 

Coronel Sapucaia, relataram a situação que se vive 

ali: já houve, desde 2007, quatro mortos em con-

flitos com pistoleiros ou em situações de suposta 

motivação política. Três crianças morreram por 

falta de atendimento médico. 

Os Guarani da comunidade de Ypo’i, em Pa-

ranhos28, por sua vez, pediram à comissão do 

CDDPH apoio na busca pelo corpo do professor 

Rolindo Vera, desaparecido desde novembro de 

2009. Ele foi capturado por pistoleiros, juntamen-

te com o primo, Genivaldo, encontrado morto 

dias depois. Anastácio Peralta, representante dos 

Guarani-Kaiowa na Comissão Nacional de Política 

Indigenista (CNPI), denunciou:

28 Tanto Ypo’i como Kurusu Amba estão na lista dos locais 

reivindicados com identificação prevista pelo acordo entre a 

Funai e o Ministério Público Federal (MPF).

“Todo mundo é perseguido hoje, e agora têm sido 

os professores. É uma coisa gravíssima. O nosso 

estado, infelizmente, é todo contra o índio”.29 

A Comissão Especial cumpriu também uma série 

de compromissos que permitiram conhecer em 

detalhes a posição dos fazendeiros e políticos lo-

cais a respeito do impasse no processo de regulari-

zação das terras Guarani-Kaiowa. Foi recebida pelo 

presidente da Federação da Agricultura e Pecuária 

de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e teve um 

encontro com o governador André Puccinelli e 

parte de seu secretariado.30 

A síntese dessas reuniões se encontra no relatório 

preliminar da Comissão Especial apresentado ao 

CDDPH no início de maio de 2010. Até então, o 

processo de identificação das terras Guarani-Kaio-

wa continuava travado. Embora, teoricamente, os 

trabalhos continuem, estão sujeitos a estratégias 

políticas e judiciais dos fazendeiros para atrasá-los 

o máximo possível, enquanto não se chega a uma 

saída para superar o entrave. Pelas normas atuais, 

a União não pode pagar aos fazendeiros pelas 

terras identificadas como indígenas, mas apenas 

indenizar as benfeitorias realizadas.

A Funai e diversos atores envolvidos no conflito 

consideram que a melhor perspectiva para resolver 

o impasse é uma Proposta de Emenda à Constitui-

ção (PEC), atualmente em tramitação no Congres-

so, que possibilita o pagamento pelas terras. A 

29 Entrevista realizada em março de 2010.

30 Autoridades do Judiciário e do Legislativo, além do MPF 

e representações de órgãos federais como Incra e Polícia 

Federal, também foram visitadas pela comissão.
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iniciativa enfrenta idas e vindas, mas representa 

uma esperança. “O diferencial dos últimos anos, 

com a entrada do CDDPH e da Secretaria de Di-

reitos Humanos em cena, é que o governo federal 

acordou para a necessidade de atuar ali”, assinala 

Rosângela Gonçalves de Carvalho. O relatório da 

comissão do CDDPH completa:

“O que se infere é que não há possibilidade de 

prosseguir no diálogo se não houver sinalização 

positiva e concreta do Governo Federal em encon-

trar saídas para o pagamento do valor das terras 

tituladas, principalmente as terras que já estão em 

processo de regularização fundiária pela Funai”.31

Além de apontar a necessidade da retomada do di-

álogo, com o objetivo de resolver a situação o mais 

rápido possível, o CDDPH renova, no relatório, o 

apelo aos mais diversos órgãos públicos, nos três 

níveis de governo e nos três poderes, para que 

atentem às necessidades especiais dos Guarani-

Kaiowa até a superação da crise.

Em 22 de novembro de 2010, o CDDPH realizou 

sua 202ª reunião ordinária na capital sul-mato-

grossense, Campo Grande, para reapresentar o 

relatório divulgado em maio, além de ouvir repre-

sentantes indígenas e entidades ligadas à defesa 

de seus direitos. Recebendo como convidados a 

ministra do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome, Márcia Lopes, e o presidente da Funai, 

Márcio Meira, o CDDPH conseguiu sensibilizar 

31 Relatório de Impressões sobre a Condição de Vida dos 

Guarani-Kaiowa na Região de Dourados, MS. Apresentado ao 

CDDPH no dia 12/5/2010.

autoridades locais e os meios de comunicação de 

massa para a urgência de somar forças no sentido 

de pôr fim à angustiante situação de vulnerabilida-

de vivida pelos Guarani naquela região, sujeitos a 

arbitrariedades e violências de todo tipo. 

Convenção 169

O Brasil aprovou, em 2002, a Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho, de 1989, a 

respeito dos povos indígenas. Enfocando o direito 

à terra e outros direitos específicos dos povos 

indígenas, a Convenção 169 conclama os governos 

a tomar medidas especiais para: a) assegurar que 

os membros desses povos usufruam em condições 

iguais direitos e oportunidades que as leis nacio-

nais garantem aos demais membros da população; 

b) promover a plena realização dos direitos sociais, 

econômicos e culturais desses povos quanto à sua 

identidade social, cultural, costumes, tradições e 

instituições próprias.

Esse é o primeiro documento a estabelecer no 

cenário internacional direitos coletivos dos povos 

indígenas, com padrões mínimos a ser cumpridos 

pelos Estados. A convenção afasta o princípio da 

assimilação e da aculturação como critérios de 

identidade indígena, ratifica a necessidade de 

adoção do conceito de povos indígenas no âmbito 

do direito interno dos países e adota o princípio da 

autoidentificação como critério de determinação 

da condição de índio. Estabelece, também, o direi-

to de consulta sobre medidas legislativas e admi-

nistrativas que possam afetar direitos dos povos 

indígenas, o direito de participação nos processos 

de tomada de decisão em políticas e programas 
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que os envolvam, e o direito de ser beneficiados 

pela política de redistribuição de terras adicionais 

quando as terras disponíveis forem insuficientes 

para que vivam com dignidade.

Apesar de significar um grande avanço, o Brasil 

foi um dos últimos países da América a ratificar a 

convenção, e ainda não se pode afirmar que seus 

preceitos estejam sendo cumpridos plenamente. 

Aty Guasu e Prêmio Direitos Humanos 2010

Em 19 de novembro de 2010, foi divulgada pela 

Secretaria de Direitos Humanos a lista de vence-

dores da 16ª edição do Prêmio Direitos Humanos, 

a mais alta condecoração do governo brasileiro a 

pessoas e entidades que se destacaram na defesa, 

na promoção e no enfrentamento das violações de 

Direitos Humanos no país. O movimento político 

dos Guarani-Kaiowa, denominado Aty Guasu, do 

Mato Grosso do Sul, foi o premiado na categoria 

Garantia dos Direitos dos Povos Indígenas.

A Aty Guasu é uma grande assembleia, um movi-

mento formado exclusivamente por indígenas que 

buscam recuperar suas terras tradicionais. É um 

espaço coletivo de deliberação em que os indíge-

nas legitimamente constituídos pelas suas comu-

nidades articulam e definem interesses prioritários 

para interação organizada com órgãos públicos e a 

sociedade em geral.

A articulação da Aty Guasu com a Funai e o Minis-

tério Público Federal resultou, em 2007, no maior 

conjunto de portarias para demarcação de terras in-

dígenas no Brasil. Com a segunda maior população 

indígena do país e um grave problema de acesso à 

terra pelos índios, Mato Grosso do Sul apresenta 

alarmantes índices de suicídio, alcoolismo, desnu-

trição, atropelamento, assassinatos e ameaças de 

morte que vitimam os Guarani-Kaiowa. 

O prêmio, importante também como elemento 

de educação em Direitos Humanos, reconhece de 

modo inédito uma forma de organização e mobi-

lização política tipicamente indígena e aumenta 

a visibilidade desse cenário de conflitos indicado 

pelo relator especial da ONU, James Anaya, como 

o mais grave atualmente vivido por uma população 

indígena no Brasil.
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Tentativa frustrada de assalto a farmácia em uma das principais avenidas de 
Fortaleza (CE) termina com a morte do assaltante por um grupo de extermínio. 
Setembro de 2001 (Kiko Silva/Agência Diário do Nordeste)



155

grupoS de  
exTermínio
Assim como a violação dos direitos indígenas 
e a situação do sistema prisional brasileiro, os 
chamados grupos de extermínio constituem 
um dos temas mais recorrentes na pauta do 
conselho em toda a sua história. A grande 
divulgação proporcionada pelas visitas de 
apuração feitas pelos membros do CDDPH 
ajudou a expor o problema em vários estados. 
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Isso contribuiu para que a sociedade se mobilizasse 

contra essa renitente forma de violação dos Direitos 

Humanos, em que policiais ou pessoas desvincula-

das dos órgãos públicos decidem promover justiça 

com as próprias mãos e aplicar extrajudicialmente a 

pena de morte, à margem da lei. 

Para acompanhar as investigações e providências 

tomadas pelas autoridades locais, o conselho 

estabeleceu, nos últimos anos, comissões especiais 

e subcomissões que atuaram nos estados do Ceará, 

da Paraíba, de Pernambuco, do Espírito Santo e da 

Bahia e nas cidades de Ribeirão Preto e Guarulhos, 

em São Paulo. Elas se mostraram fundamentais 

no esclarecimento de crimes e na agilização dos 

processos, conseguindo algumas vezes a punição 

dos responsáveis. 

Para situar concretamente o fenômeno, o Minis-

tério Público do Estado do Ceará, em resposta 

à Subcomissão Especial do CDDPH, formulou 

a seguinte definição dos grupos de extermínio: 

“Matadores de aluguel que atuam normalmente 

nas periferias das grandes cidades e contam com a 

simpatia de comerciantes e moradores de comu-

nidades pobres, muitas vezes envolvendo policiais 

em sua estrutura de atuação na eliminação de 

transgressores ou no afastamento destes de algu-

mas comunidades onde costumam agir na prática 

criminosa, especialmente no tráfico de drogas”.1 

Embora detalhada, a explicação não expõe as 

profundas questões éticas e jurídicas que a atua-

1 Respostas de Francisco Rinaldo de Sousa Janja, represen-

tante do Ministério Público do Estado do Ceará, ao questio-

nário enviado pelo CDDPH para o Ministério Público desse 

estado, 11/2009.

ção dos grupos de extermínio envolve. Além de 

representar uma violação aos Direitos Humanos 

básicos, como o direito à vida, à liberdade e à segu-

rança pessoal, esse tipo de organização criminosa 

priva suas vítimas de qualquer direito de defesa e 

de ser consideradas inocentes até que se comprove 

sua culpa, de acordo com a lei, em julgamento 

público e com ampla garantia de defesa. 

De acordo com o médico Mário Mamede, ex-depu-

tado estadual pelo Ceará e ex-titular da Secretaria 

de Direitos Humanos, que atua há muitos anos 

nessa questão2, os grupos de extermínio têm ori-

gem, no Brasil, nos antigos grupos paramilitares 

comandados por coronéis da zona rural, especial-

mente na Região Nordeste, no século XIX. Esses 

grupos, chamados de justiceiros, eram utilizados 

para eliminar adversários nos casos de disputa de 

terras ou de influência política. Com a urbanização 

crescente do país, na segunda metade do século 

XX, esse tipo de grupo armado se organiza nas 

grandes cidades e se aproveita de fragilidades e da 

baixa eficiência do sistema de segurança pública 

para expandir sua atuação. 

Impulsionados pela crescente contaminação por 

segmentos do crime organizado e pelas carências 

evidentes da estrutura de trabalho das forças 

policiais, os líderes dessas facções passaram a or-

ganizar bandos, milícias e pequenos exércitos para 

burlar a lei, fazendo algumas vezes uso do estabe-

lecimento de empresas de segurança privada ou 

simplesmente contratando ex-policiais e policiais 

em horário de folga para a prática de execuções 

extrajudiciais. 

2 Entrevista realizada em junho de 2010. 
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O clima de impunidade que até hoje envolve o 

fenômeno também passa a alimentá-lo, gerando-se 

um círculo vicioso. A formação dos grupos de ex-

termínio exibe traços de falência do Estado quando 

se trata da responsabilidade de garantir a seguran-

ça pública para os cidadãos. Como agravante, de 

acordo com especialistas em segurança pública 

e Direitos Humanos, está a lógica predominante 

nesse tipo de organização: seus integrantes se jul-

gam “higienizadores sociais”, obedecendo a uma 

postura ética absolutamente deformada. 

Pesquisadores insistem em relacionar o vigor das 

milícias e dos grupos de extermínio atuais à sim-

patia pública que altas autoridades do regime dita-

torial de 1964 demonstraram pela violência e pelos 

crimes em série praticados pela Scuderie Le Cocq 

(Rio de Janeiro e Espírito Santo) e pelo Esquadrão 

da Morte (São Paulo). O líder do Esquadrão da 

Morte, Sérgio Paranhos Fleury, foi condecorado 

como herói do combate à subversão, embora os 

presos políticos da época o tenham denunciado 

como brutal torturador e assassino. 
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Entre 2000 e 2005, as estatísticas sobre crimina-

lidade da cidade de Fortaleza, no Ceará, foram 

dramaticamente aumentadas pela atuação de 

grupos de extermínio que envolviam policiais, 

ex-policiais e empresários, acusados e denuncia-

dos como participantes de esquemas de execução 

extrajudicial. Entre as dezenas de casos registra-

dos, que vitimaram principalmente crianças e 

adolescentes de baixa renda, um teve repercussão 

nacional: o da rede de farmácias Pague Menos. 

Por concentrar todas as características das ações 

dos grupos de extermínio, mereceu atenção 

especial do CDDPH. 

O caso, amplamente noticiado na época, foi levado 

ao conselho por entidades cearenses de defesa 

dos Direitos Humanos. As acusações registraram 

o envolvimento de pessoas influentes da capital, 

como o empresário Francisco Deusmar Queirós, 

proprietário da Pague Menos, e o major da Polícia 

Militar José Ernane de Castro Moura, conheci-

do como major Castro3. Mesmo com a pressão 

3 Relatório da Atuação em Fortaleza/CE do Grupo de Extermínio 

da Polícia Militar. Brasília: Ministério Público Federal, Procura-

doria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), 24/5/2005. 

exercida pelo conselho, no entanto, a investigação 

e o julgamento do caso se arrastaram durante 

anos para encerrar-se com punições consideradas 

brandas. “As medidas e reformas adotadas pelo 

Estado contra os grupos são sempre superficiais e 

pontuais”, afirma Mário Mamede. 

Com sede em Fortaleza, a Pague Menos é uma das 

maiores redes distribuidoras de produtos farma-

cêuticos do Brasil, com mais de 300 lojas espalha-

das pelo país. Em 1989, tornou-se a primeira orga-

nização de varejo a realizar o pagamento de contas 

de água, luz e telefone, entre outras operações 

financeiras. Em pouco tempo, a disponibilidade 

de dinheiro vivo nos caixas fez o índice de assaltos 

às lojas crescer vertiginosamente, sobretudo entre 

1999 e 2002. Na prática, a rede se tornou uma 

instituição bancária sem ter adotado as medidas de 

segurança necessárias. 

O que chamou a atenção das organizações e au-

toridades ligadas à defesa dos Direitos Humanos, 

no entanto, foi o desfecho violento dos assaltos e a 

semelhança entre os casos registrados. Foram ca-

talogadas pelo menos 11 mortes, além de um caso 

de tortura, entre 2000 e 2002. Na versão da empre-

sa e de alguns meios de comunicação, as tentativas 

ceArá: negócioS,  
crimeS e impunidAde
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de roubo e furto passaram a ser frustradas por 

clientes ou pessoas armadas que casualmente se 

encontravam no interior das lojas ou passavam 

pela calçada, a pé ou de moto. Esses supostos 

clientes intervinham atirando contra os infratores 

e desapareciam em seguida sem que fosse possível 

fazer sua identificação. 

Os adolescentes eram as principais vítimas, 

conforme relata Carmen Lúcia Marques, delegada 

da Corregedoria Geral dos Órgãos de Segurança 

Pública do Ceará e uma das relatoras da subco-

missão instituída pelo CDDPH. Oficialmente, 

as acusações chegaram ao Ministério Público 

Federal no dia 8 de julho de 2002, quando diversas 

entidades de defesa dos Direitos Humanos4 se 

mobilizaram para denunciar a contratação ilegal 

de policiais militares para a prestação de serviços 

de segurança, bem como a tortura e o extermínio 

de adolescentes ou adultos envolvidos nos assaltos 

à empresa. A mobilização levou à instauração de 

inquérito pela Polícia Federal.

A investigação, que durou dois anos, teve como 

um dos principais instrumentos a interceptação 

das ligações telefônicas do major Castro, reali-

zada com autorização judicial. Tratava-se de um 

policial experiente, que tinha 19 anos de carreira 

e um batalhão de 600 homens sob seu coman-

4 As primeiras denúncias relativas ao caso Pague Menos 

foram feitas pelas seguintes entidades: Comissão da Crian-

ça e do Adolescente e Comissão de Direitos Humanos da 

OAB/Ceará, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 

Legislativa do Ceará, Comissão de Direitos Humanos do 

Conselho Federal da OAB, Centro de Defesa da Criança e 

do Adolescente do Ceará (Cedeca) e Escritório de Direitos 

Humanos Frei Tito.

do. As gravações confirmaram como vítimas de 

homicídios cometidos pelo grupo os adolescentes 

Francisco Eduardo Magalhães Luz, Francisco 

Nino de Almeida, Aroldo Souza Bezerra, João de 

Deus Bezerra de Araújo Júnior e Antônio Mendes 

de Araújo. 

Após a transferência do processo para a Justiça 

Estadual do Ceará, o Ministério Público Estadual, 

na época, denunciou pela prática de homicídio o 

major Castro, o capitão Cícero Henrique Beserra 

Lopes e os soldados Francisco Ronaldo Sales e 

Francisco das Chagas Silva (policiais militares), 

além de Francisco Deusmar Queirós (proprietário 

da rede), Jucely Alencar Barreto (chefe de segu-

rança da Pague Menos), Milton Soares Monteiro 

Júnior (funcionário do setor de segurança da 

empresa), Augusto César Ferreira Matias, Pedro 

Raimundo Nonato Adrião, Marcos Vinícius Leitão 

Melo (empresários da área de segurança privada), 

José Valcácio Moura Rodrigues (vigilante) e José 

Alves Filho (ex-PM).

As apurações revelaram a existência de um con-

trato entre o proprietário da rede e o major Castro 

Moura assinado por intermédio da Associação dos 

Oficiais Militares da Reserva e Reformados PM/

BM do Ceará (Aorece). As condições do acordo 

contribuíram para que o caso ganhasse contornos 

ainda mais macabros – o alegado pagamento de 

um bônus pago a cada morte levou participantes 

do esquema a estimular a prática de assaltos 

contra as farmácias da rede para aumentar seus 

ganhos. “O caso Pague Menos demonstra clara-

mente a falta de eficiência do Estado em coordenar 

suas ações na área de segurança pública”, resumiu 

Carmen Lúcia Marques. 
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Justiça lenta 

Apesar da gravidade dos crimes, inquéritos e ações 

penais arrastaram-se nas varas da Justiça Estadual 

sem a identificação dos autores. Foi preciso que o 

caso Pague Menos ganhasse dimensão nacional em 

reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, com 

a reprodução de trechos de gravações telefônicas5 

para que os órgãos estaduais de segurança e justiça 

se movimentassem. A investigação, que então se 

encontrava sob sigilo, tornou-se pública, e as autori-

dades cearenses não puderam mais omitir-se. 

Uma das consequências imediatas dessa reporta-

gem foi a interferência do CDDPH, que enviou 

uma Comissão Especial6 a Fortaleza, em 31 de 

maio de 2005, para uma reunião com autoridades 

policiais e judiciárias do Ceará. “Logo depois que 

nos chegaram denúncias sobre grupos de exter-

mínio, uma comissão se deslocou para Fortaleza 

e promoveu audiências públicas e privadas com 

entidades da sociedade civil e também com paren-

tes e familiares de vítimas da ação desses grupos”, 

relata o vice-presidente Percílio de Sousa Lima 

Neto, que integrou a comitiva. 

O promotor aposentado e então conselheiro Hum-

berto Pedrosa Espínola, que também participou da 

comissão, assim analisou o episódio: 

5 “Policiais afastados no Ceará”. Jornal Nacional, Rede Globo, 

30/5/2005. Disponível em http://jornalnacional.globo.com/. 

6 A comissão tinha a seguinte formação: Luís Couto (depu-

tado federal), Percílio de Sousa Lima Neto (Conselho Federal 

da OAB), Ela Wiecko V. de Castilho (Ministério Público 

Federal), Ivana Farina Navarrete Pena (Colégio de Procurado-

res-Gerais de Justiça do Brasil) e Humberto Pedrosa Espínola 

(Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana).

“Um fato demonstra bem o ‘jogo de resistências 

locais’ a essas apurações. O secretário de Segu-

rança Pública na ocasião das primeiras visitas 

do CDDPH, na gestão do governador Lucio 

Alcântara, fazia declarações enfáticas e taxativas 

de que não havia tais organizações: ‘Não existem 

grupo ou grupos de extermínio no Ceará’. Essa 

negativa contrariava as evidências de uma série 

de homicídios que vieram à tona. A presença e 

as ações da comissão, com significativa cobertura 

da mídia, trouxeram um apoio fundamental ao 

trabalho de resistência de entidades cearenses de 

Direitos Humanos e provocaram o encorajamento 

de instituições públicas, como o Ministério Público 

do Ceará, e de alguns setores policiais”.7 

Nessa primeira visita, os membros da Comissão 

Especial constataram que, até então, os inquéritos 

policiais que tramitavam na Polícia Civil, relativos 

a crimes cometidos em 2001, inexplicavelmente 

ainda não haviam tido andamento. Com o enca-

minhamento das denúncias apresentadas pela 

comissão, requereu-se, em junho de 2005, a prisão 

preventiva de seis policiais envolvidos nos crimes. 

Pressão do CDDPH 

Os seis policiais, no entanto, logo foram soltos, o 

que motivou outra visita de uma Comissão Espe-

cial do CDDPH a Fortaleza, em 12 de setembro 

de 2005. Depois de reunião com membros do 

Ministério Público Estadual, ficou decidido que a 

equipe continuaria acompanhando as ações penais 

7 Entrevista realizada em junho de 2010. 
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em andamento. Não foi uma missão simples, pois 

os integrantes encontraram resistência de algu-

mas das principais autoridades do estado, que se 

recusaram a participar das reuniões. 

Em seu relatório final, em 2006, a comissão conta-

bilizou, desde o ano 2000, o total de 24 vítimas em 

25 ocorrências ligadas ao caso Pague Menos. Foram 

seis homicídios, 16 casos de tentativa de homicídio 

e/ou lesões corporais e três agressões físicas sem 

disparos de arma de fogo8. A comissão também 

registrou omissão da Polícia Civil do Ceará na 

apuração dos crimes e da Polícia Militar na punição 

das infrações praticadas por seus membros. 

Quase um ano depois, foi instituída uma Co-

missão Parlamentar de Inquérito na Assembleia 

Legislativa do Ceará para apurar o envolvimento de 

policiais militares do estado nos grupos de exter-

mínio. Ao longo das investigações, os deputados 

ouviram depoimentos de 76 pessoas. 

Em outubro de 2006, o CDDPH constituiu nova 

Comissão Especial de investigação para voltar à 

capital cearense em razão de denúncias do assas-

sinato do adolescente Rômulo Alves da Silva por 

homens encapuzados. O crime teve o agravante de 

ocorrer no interior de um estabelecimento público 

de custódia – o jovem estava recolhido em um cen-

tro de triagem para adolescentes infratores. Havia 

a suspeita de que se tratava de ação de policiais 

em represália à suposta participação da vítima no 

homicídio de um colega. 

8 Relatório final da Comissão Especial do Conselho de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, constituída pela 

Resolução nº 13, de 24/5/2005, com o objetivo de apurar 

denúncias da atuação de grupos de extermínio no estado do 

Ceará, 31/1/2006. 

A comissão também tinha como objetivo apurar 

novas denúncias de atuação de organizações 

criminosas. Todos os envolvidos no caso da Pague 

Menos estavam soltos, os processos não tinham 

sido concluídos e novas denúncias de atuação de 

grupos de extermínio haviam surgido. Entre elas, 

a notícia de que membros de entidades de defesa 

dos Direitos Humanos que denunciaram o caso 

vinham sofrendo ameaças de morte9. 

Diante das circunstâncias, em dezembro de 2007 

o CDDPH decidiu regionalizar a investigação do 

caso Pague Menos com a formação de uma subco-

missão integrada por autoridades e defensores de 

Direitos Humanos locais, incluindo-se 11 repre-

sentantes de entidades civis do estado10. 

Em 2010, a subcomissão apresentou seu relató-

rio final, constatando a atuação desses grupos e 

propondo recomendações. Apesar das limitações 

estruturais, a subcomissão conseguiu a colabora-

ção das autoridades locais para desenvolver seus 

trabalhos. “Contamos com a cooperação da De-

fensoria Pública, da Procuradoria-Geral de Justiça, 

que nos cedia uma sala para as reuniões, e da Se-

cretaria de Segurança”, informa o defensor público 

9 OLIVEIRA, Renato Roseno de. Pessoas Ameaçadas de Morte 

no Ceará. 1/9/2005. Disponível em www.direitos.org.br. 

10 Faziam parte da subcomissão local representantes das 

seguintes instituições: Ministério Público Federal do Ceará, 

Ministério Público do Estado do Ceará, Ordem dos Advogados 

do Brasil, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do 

Estado do Ceará, Departamento de Polícia Federal do Ministé-

rio da Justiça, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 

Legislativa do Ceará, Defensoria Pública do Estado do Ceará, 

Instituto Brasileiro de Defesa da Cidadania, Centro de Defesa 

da Criança e do Adolescente do Ceará, Comissão Brasileira 

Justiça e Paz e Central Única das Favelas do Ceará.
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Renan Cajazeiras. Gláucia Gauch, representante 

do Ministério das Relações Exteriores no CDDPH, 

destaca o fato de que algumas das medidas pro-

postas para o caso atendem, se implementadas, as 

recomendações contidas no relatório sobre execu-

ções extrajudiciais, sumárias e arbitrárias elabora-

do por Philip Alston, relator especial da ONU, em 

visita ao Brasil feita em 2007. 

Acusados em liberdade 

A lentidão dos processos jurídicos, até os dias de 

hoje, tem favorecido os acusados de envolvimento 

no caso Pague Menos. “O major Castro ficou preso 

durante alguns dias. Depois, ele e outros policiais 

foram soltos e estão respondendo a processo em 

liberdade”, informa a delegada Carmen Lúcia Mar-

ques. Já o empresário Francisco Deusmar Queirós 

sempre negou as acusações de envolvimento 

com o crime organizado. Segundo seu advogado, 

Neuzemar Gomes de Moraes, o dono da rede de 

farmácias jamais quis contratar segurança armada 

e teria apenas feito acordo com uma associação de 

policiais da reserva para efetuar segurança velada, 

e não armada. 

Em maio de 2010, a Quinta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) considerou nula, por 

questões técnicas do processo, a pronúncia contra 

o empresário pelo crime de homicídio qualifica-

do11. Os ministros entenderam que as decisões se 

11 Anulada a Pronúncia por Homicídio Contra o Dono da 

Rede Pague Menos. Coordenadoria de Editoria e Imprensa 

do Supremo Tribunal de Justiça, 10/5/2010. Disponível em 

www.stj.gov.br. 

basearam somente na denúncia e não apontaram 

os elementos de prova que serviriam de suporte 

às conclusões. Além disso, desconsideraram a 

autorização judicial para as escutas telefônicas e 

trataram o conteúdo apurado como “ilícito e não 

aceitável no processo”. A decisão dos magistra-

dos causou polêmica e aumentou a sensação de 

impunidade. Para o ex-ministro Mário Mamede, 

a culpa não pode recair apenas sobre as forças poli-

ciais. “O crime organizado só se estabelece se tiver 

influências na esfera política, jurídica e empresa-

rial”, afirma. 

Um reflexo das investigações que pode ser 

creditado à atuação do CDDPH foi claramente 

percebido pela sociedade: a queda significativa 

dos índices de assaltos, homicídios e lesões cor-

porais que ocorriam nas farmácias Pague Menos 

após o fim das atividades de segurança ilegal. 

Segundo levantamento da Polícia Federal citado 

no relatório do CDDPH, o número de ocorrên-

cias caiu de 450, segundo registro de dezembro 

de 2002, para cinco por mês, em média, nos 

anos seguintes.12 

De acordo com Carmen Lúcia Marques, a atua-

ção do conselho no caso Pague Menos colaborou 

para que se conhecesse melhor o problema 

dos grupos de extermínio e, de certa forma, se 

coibisse a ação dos criminosos. “A ação de uma 

subcomissão local chama a atenção da socie-

dade. O levantamento de informações inibe 

12 Relatório final da Comissão Especial do Conselho de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, constituída pela 

Resolução nº 13, de 24/5/2005, com o objetivo de apurar 

denúncias da atuação de grupos de extermínio no estado do 

Ceará, 31/1/2006.
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novos atos. Há tempos não se tem nenhum caso 

claramente ligado aos grupos de extermínio no 

estado”, afirma a delegada. 

Na visão do ex-conselheiro Humberto Espínola, há 

um saldo valioso nessa atuação do CDDPH: 

“Os grupos de extermínio no Ceará foram en-

fim reconhecidos oficialmente pelas autoridades 

estaduais. Dezenas de processos criminais foram 

instauradas. Muitas das recomendações da Comis-

são Especial, enumeradas em seus relatórios, foram 

seguidas. A Subcomissão criada em nível estadual 

– composta por membros do Ministério Público 

Federal e Estadual, juízes, policiais etc. – passou a 

fazer o acompanhamento dos desdobramentos das 

apurações e da efetivação das recomendações que 

foram produzidas”.13 

Para Renan Cajazeiras, só trazendo-se à tona casos 

como esse é que se chegará a uma solução para os 

problemas de segurança pública e de violação dos 

Direitos Humanos no Brasil: 

“O CDDPH tem muito a contribuir. Quando se 

institui uma Subcomissão, é gerada uma onda de 

ação, de denúncias, em um movimento positivo. 

Causa temor para os que cometem aqueles delitos. 

Apesar de não termos atingido todos os objetivos 

que queríamos, a ação do Conselho foi muito 

importante para o que conquistamos”.14 

13 Entrevista realizada em junho de 2010. 

14 Idem. 
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Casa de Detenção José Mário Alves, conhecida como presídio Urso Branco,  
em Porto Velho (RO). Maio de 2010 (João Ramid)
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SiSTemA  
priSionAl
O grau de dedicação do CDDPH aos casos 
originados no sistema prisional confirmam 
a persistência e a gravidade do problema 
no país, como revela o depoimento do vice-
presidente do CDDPH, Percílio de Sousa 
Lima Neto, voz da OAB no colegiado:



166

“Sabe-se da sua total imprestabilidade, da sua 

total desvalia. O que temos hoje é um sistema 

caótico e altamente condenável. E os exemplos 

acompanhados pelo CDDPH – Carandiru, Abae-

tetuba, Espírito Santo e Urso Branco – mostram a 

dificuldade do trabalho de recuperação dos presí-

dios brasileiros”.1

Os casos citados pelo conselheiro – tratados 

neste livro – representam alguns dos mais graves 

episódios de violação de Direitos Humanos no 

país. Foram acompanhados no calor do momento 

por comissões especiais constituídas para cobrar 

soluções das autoridades responsáveis. Algumas 

delas prolongaram-se por vários anos. O problema 

chegou pela primeira vez às reuniões do CDDPH 

em 1971, quando, em pleno regime militar, a 

situação das prisões de Goiás chamou atenção. 

Desde então, as denúncias, os debates e as investi-

gações sobre prisões tornaram-se tema constante 

da pauta. 

A população carcerária brasileira foi estimada em 

473 mil presos pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen), do Ministério da Justiça, em 

2009. Isso faz dela a quarta maior do mundo.2 Para 

atender a essa quantidade de pessoas, há um dé-

ficit de 170 mil vagas no sistema prisional,3 o que 

significa que mais de um terço dos presos vivem 

em situação de superlotação. Em muitas unidades, 

no entanto, a proporção real chega a ser de uma 

1 Entrevista realizada em junho de 2010.

2 King’s College International Centre for Prison Studies, 

2009, e Ministério da Justiça.

3 Dados divulgados pelo Depen. Fonte: G1, 25/8/2009.

vaga para 15 pessoas. Quase a metade do total é 

formada por presos provisórios, que aguardam 

decisão judicial, isto é, são mantidos em prisões 

sem ter sido julgados.

Desde janeiro de 2005, o CDDPH monitora 

denúncias de violações de Direitos Humanos nas 

prisões do Espírito Santo, principalmente rela-

cionadas a situações degradantes no tratamento 

e nas instalações, bem como à prática sistemática 

de tortura contra os presos. Constatou-se naquele 

estado a existência de prisões metálicas, ou seja, 

celas instaladas em contêineres, adotadas por 

motivo de urgência e custo baixo, que foram 

utilizadas até meados de 2010, não obstante 

disposições legais brasileiras e determinações da 

ONU em contrário. 

O governo capixaba já se encontrava sob acom-

panhamento do CDDPH havia alguns anos, 

em razão de denúncias de infiltração do crime 

organizado na estrutura dos três poderes naquele 

estado e da atuação de grupos de extermínio. Em 

2002, a gravidade da situação levou o conselho 

a recomendar por unanimidade a intervenção 

federal no estado. A recusa do procurador-geral 

da República, Geraldo Brindeiro, em aplicar a 

medida levou à renúncia do então ministro da 

Justiça, Miguel Reale Jr., conforme citado no 

capítulo IX. 

Em 10 de abril de 2006, sob a presidência do 

ministro Paulo Vannuchi, o conselho realizou em 

Vitória uma reunião itinerante sobre a questão 

carcerária no estado, mas as autoridades estaduais 

reagiram mal à ação do CDDPH, desqualifican-

do-a perante a imprensa. Diante da gravidade e da 

persistência das violações, criou-se também uma 
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Comissão Especial, que realizou sua primeira visi-

ta de averiguação aos presídios do Espírito Santo e 

deu início a uma série de ações que perduram até 

os dias de hoje. Nessa ocasião, em dois presídios 

visitados, a comitiva comprovou as denúncias en-

viadas ao conselho. Na Casa de Custódia de Viana, 

na Grande Vitória, foram encontrados 600 presos 

em uma cela com capacidade para 125 pessoas. De 

acordo com o relatório da comissão, “o ambiente 

em torno do Pavilhão 1 assemelha-se a ‘chiqueiro 

de porcos’, tal o volume de lixo amontoado ao 

redor dele”.

A comissão recomendou às autoridades estadu-

ais diversas medidas para melhorar a situação 

dos detentos. Mas, ainda naquele ano de 2006, o 

governo foi denunciado pela ocorrência de dez 

mortes seguidas de esquartejamento dentro das 

prisões.

As denúncias e as visitas da comissão ocorreram 

nos anos seguintes, diante da morosidade do 

governo do Espírito Santo em dar uma solução ao 

problema. Em 28 de abril de 2009, a comissão vis-

toriou oito unidades prisionais e constatou poucas 

mudanças. Na verdade, a situação até se agravara. 

Em março de 2010, um grupo de ONGs apresen-

tou um dossiê com o histórico de violações contra 

os presos daquele estado durante a reunião do 

Conselho de Direitos Humanos da ONU, realizada 

em Genebra, que teve grande repercussão interna-

cional. 4 Após as intervenções de organizações da 

sociedade civil, do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional 

4 GASPARI, Elio. “As masmorras de Hartung”. Folha de 

S.Paulo, 7/3/2010.

de Justiça e do próprio CDDPH, as celas metálicas 

foram finalmente desativadas, e a Casa de Custó-

dia de Viana, demolida. 

A superlotação é apenas um dos problemas enfrentados  
pelos detentos do presídio Urso Branco.  

Porto Velho (RO), maio de 2010 (João Ramid)
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Trancados no presídio Urso Branco, em Rondônia, 

cerca de mil homens viviam esquecidos pelo Esta-

do, sem nenhum tipo de vigilância nem cuidado. 

Os poucos agentes penitenciários desapareciam 

no fim do dia. Os presos circulavam entre as celas 

depredadas, e grupos rivais disputavam livremen-

te o poder sobre aquele presídio, mantido em 

condições degradantes. A superlotação e a sujeira 

coexistiam com a escassez de água, a alimentação 

precária, a inexistência de assistência jurídica e 

médica. Esse era o cenário que gerava um clima 

permanente de tensão e alimentava a violência 

crônica vivida pelos detentos.5 

Em 2002, essa situação resultou em um dos mais 

sangrentos motins ocorridos no sistema prisional 

do país. A rebelião terminou com a morte de 27 

homens, entregues pela própria direção do presí-

dio, segundo várias testemunhas, à sanha assas-

sina de facções rivais. Pelas condições da prisão 

e pelos relatos ouvidos, a comissão do CDDPH 

enviada a Porto Velho teve noção da extensão da 

5 Presídio Urso Branco: a Institucionalização da Barbárie. 

Relatório da Justiça Global e da Comissão Justiça e Paz da 

Arquidiocese de Porto Velho, 10/2007.

tragédia, como conta o vice-presidente do conse-

lho, Percílio de Sousa Lima Neto: 

“Estive no Urso Branco logo após o episódio da 

chacina. Aquilo foi uma irresponsabilidade total 

dos administradores do presídio, porque esses presos 

estavam marcados para morrer. Por isso, estavam 

no isolamento e foram colocados de volta ao conví-

vio com os demais. Alertaram o governo e a direção 

do presídio de que não poderiam ser colocados ali, 

mas ainda assim foram e acabaram assassinados. 

Houve um episódio dramático em que a cabeça 

de um dos presos foi decapitada e chutada pelo 

presídio, como uma bola, para lá e para cá”.6

Com base nos depoimentos registrados no inqué-

rito sobre a chacina e no júri dos dois primeiros 

réus levados a julgamento, é possível construir 

a narrativa dos horrores que se sucederam. O 

diretor Weber Jordano tinha, desde dezembro de 

2001, uma ordem judicial que determinava que 

os presos que se encontravam isolados fossem 

removidos por motivo de proteção. Eles ficavam 

6 Entrevista realizada em junho de 2010.

urSo brAnco: preSoS  
AbAndonAdoS à própriA SorTe
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A morte de 27 presos, durante um motim em 2002, revelou ao país a situação 
precária do presídio Urso Branco. Porto Velho (RO), maio de 2010 (João Ramid)
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em uma área conhecida como “seguro”, destinada 

aos detentos que, pelos mais diversos motivos, 

estavam ameaçados de morte. Como não havia 

possibilidade de fazer a remoção determinada pelo 

Judiciário, a ordem não era cumprida. 

Quando ocorreu uma tentativa de fuga, em 1º de 

janeiro de 2002, o diretor resolveu tirar a ordem da 

gaveta como forma de retaliação. Vários detentos, 

em depoimentos registrados pelas autoridades, 

disseram ter ouvido de Jordano que ele iria “lim-

par” o presídio naquele dia e resolver o problema 

de superlotação. Após a tentativa de fuga, a tropa 

de choque fez uma revista e determinou que todos 

os presos voltassem para os pavilhões. Não adian-

taram os pedidos dos presos do “seguro” de que 

não fossem colocados com os demais; eles foram 

divididos em grupos de cinco em cada cela. Há 

relatos de que muitos deles choravam por saber 

que iam morrer. 

O diretor havia determinado também a separação 

de 45 presos que, segundo consta do processo 

formado pelo Ministério Público, eram os “bichos 

matadores”, detentos de alta periculosidade. Os 27 

homens foram amarrados e torturados por outros 

presos antes de morrer. Todos os depoimentos 

apontam o diretor do presídio, Weber Jordano, 

como o principal responsável pela tragédia. Ele 

sabia qual seria o resultado das suas ordens e por 

isso está entre os réus do caso Urso Branco. 

Repúdio internacional

Anos mais tarde, a situação de degradação do 

presídio continuava a mesma, agora agravada, 

segundo denúncias de familiares, pela prática 

regular de tortura como punição aplicada pelos 

agentes penitenciários. Os homens de Urso 

Branco continuavam esquecidos pelas autoridades 

brasileiras, mas o descaso em relação a eles já 

vinha sendo devidamente registrado desde o início 

da década pela Comissão Interamericana de Direi-

tos Humanos (CIDH) e pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos (CorteIDH), após pedido da 

ONG Justiça Global e da Comissão Justiça e Paz da 

Arquidiocese de Porto Velho. 

Após o massacre, a corte determinou ao Brasil 

uma série de medidas, chamadas provisionais, 

para garantir a vida e a integridade pessoal dos 

presos, a punição dos crimes e a adequação do 

presídio às normas internacionais de Direitos 

Humanos. Para assegurar que as resoluções não 

caíssem no esquecimento, o organismo determi-

nou ainda que o Estado brasileiro estabelecesse 

uma estrutura de supervisão para o cumprimento 

das medidas. 

O CDDPH acompanha a situação em Urso Bran-

co desde 2003, quando instituiu uma Comissão 

Especial para examinar as condições da prisão 

e apurar todas as denúncias. No entanto, diante 

do descumprimento das resoluções da OEA por 

parte das autoridades federais e estaduais – se-

riam apresentadas cinco outras determinações 

entre 2002 e 2008 –, o conselho decidiu assumir 

diretamente a coordenação da aplicação e o 

monitoramento das medidas determinadas pelo 

sistema OEA de Direitos Humanos. Por meio da 

Resolução nº 17, definiu as condições de fun-

cionamento da Comissão Especial, que deveria 

ter livre acesso às dependências da prisão e aos 

detentos, inclusive para encaminhá-los a exame 
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de corpo de delito quando houvesse suspeita de 

maus-tratos ou tortura. 

Entre 2005 e 2007, as reuniões de acompanha-

mento foram realizadas, a cada dois meses, com 

representantes do governo de Rondônia, nas 

próprias dependências do presídio Urso Branco. 

Atualmente as reuniões são trimestrais. O plano 

de ação desenhado pelo CDDPH incluiu a adoção 

de medidas como fim da superlotação, melhoria 

da qualidade da comida, regularização do forne-

cimento de água, assistência médica, separação 

entre presos provisórios e condenados, realização 

de mutirão jurídico para regularizar a situação 

legal dos presos, aumento da frequência do banho 

de sol e do número de pátios para essa atividade, 

ampliação do número de agentes penitenciários, 

implementação de atividades laborais e construção 

de novos presídios, entre outras providências.

O juiz titular da Vara de Execuções Penais de 

Rondônia, Sérgio William Domingues Teixeira, 

acompanhou os primeiros passos da retomada de 

controle de Urso Branco pelo poder público: “Em 

2006, fizemos o mutirão jurídico no presídio e pu-

demos verificar que faltavam muitos presos; cerca 

O caso de Urso Branco chamou a atenção da comunidade internacional para o 
tratamento dado aos presos no país. Porto Velho (RO), maio de 2010 (João Ramid)
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de 80 evaporaram. Nessa época, ainda se vivia sob 

constante ameaça de rebelião, e o estado era refém 

das lideranças da prisão”.

No fim daquele ano, segundo o juiz, teve início a 

operação de mapeamento dos líderes e desman-

telamento do controle que exerciam sobre Urso 

Branco. Em uma ação conjunta com o Depen, 25 

detentos foram transferidos para a primeira peni-

tenciária federal de segurança máxima, inaugura-

da em Catanduvas, no Paraná, em maio de 2006. O 

magistrado lembra:

“Após a retirada, foi feita uma revista geral rigoro-

sa. Todas as celas foram fechadas, as interligações, 

cortadas, e as alas, isoladas. Os presos passaram a 

ficar recolhidos dentro das celas e, em cada corre-

dor, agora permanecem dois agentes penitenciários. 

Só então, a partir de 2007, o estado passou a ter o 

controle da penitenciária e podemos dizer que, em 

termos de segurança, ela funciona bem”.7

7 Entrevista realizada em maio de 2010.

Reunião da Comissão Especial do CDDPH no presídio Urso Branco. 
Porto Velho (RO), maio de 2010 (João Ramid)
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Márcia Adorno, ex-conselheira do CDDPH na con-

dição de chefe da Divisão de Direitos Humanos do 

Ministério das Relações Exteriores (MRE), avalia 

que os avanços no caso Urso Branco se devem, 

em larga medida, ao trabalho do conselho, que 

tem contribuído para a efetiva aplicação do direito 

internacional dos Direitos Humanos.

Monitoramento mais estrito

Apesar dos avanços implementados no sistema 

carcerário do estado pelo governo de Rondônia 

em parceria com o governo federal, especialmente 

no presídio Urso Branco, a CorteIDH emitiu, em 

25 de novembro de 2009, uma oitava resolução 

sobre a situação, com novas exigências. As ONGs 

signatárias da petição à corte preocupavam-se 

especialmente com a denúncia de novos casos de 

tortura, maus-tratos e mortes e a impunidade dos 

responsáveis. Algumas denúncias chegaram a ser 

registradas por organizações não governamentais 

e pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Sis-

tema Carcerário, que esteve em visita ao presídio 

em 6 de março de 2008.8

Diante dessa situação, o CDDPH considerou a 

necessidade de acompanhar o caso mais de perto, 

com foco nos processos judiciais em tramitação, e 

constituiu uma subcomissão, vinculada à Comis-

são Especial já em atividade, com representantes 

do sistema judiciário e de segurança pública do 

estado de Rondônia e da União. Desde novembro 

de 2008, essa subcomissão faz visitas periódicas 

8 Agência Brasil, 2/3/2007; Globo Online, 13/3/2008; Rede 

Brasil Atual, 2/10/2009.

ao presídio, realiza reuniões trimestrais e cobra 

documentos e medidas das autoridades quanto ao 

processamento judicial dos fatos que são objeto 

das medidas provisórias da corte. 

Em suas reuniões mais recentes, um ponto im-

portante foi o início do julgamento dos acusados 

no processo da chacina de 2002, compromisso 

insistentemente cobrado pela Corte Interamerica-

na de Direitos Humanos.

Para o ex-secretário adjunto da Secretaria de 

Justiça de Rondônia Gabriel Tomasete, “os maiores 

problemas apontados pela corte já foram solucio-

nados: a ausência de punição dos responsáveis 

pela chacina de 2002 e a questão estrutural do pre-

sídio”. Ele considera essas questões atendidas com 

o início dos julgamentos e as primeiras condena-

ções, bem como a construção de novas unidades 

que permitirão diminuir a superlotação. 

O júri dos acusados pelas mortes do motim de 

2002 ocorreu em oito sessões, entre 5 de maio e 30 

de junho de 2010. Dos 26 denunciados, 19 foram 

pronunciados e levados ao Tribunal do Júri. Des-

ses, 16 foram condenados a mais de 370 anos de 

reclusão cada um e três foram absolvidos. Três dos 

denunciados faleceram antes do julgamento e ou-

tros quatro recorreram da sentença de pronúncia. 

Entre esses últimos, está o ex-diretor do presídio, 

que alega não ter agido com dolo e que apenas 

cumpria ordens superiores. Em 17 de junho, com 

o recurso negado pela desembargadora Zelite 

Andrade Carneiro, foi reaberto o caminho para o 

julgamento, que ainda é aguardado. 

As sessões do júri, com ampla divulgação pela im-

prensa local e nacional, foram transmitidas ao vivo 

pela internet e tiveram repercussão internacional. 
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Membros da Comissão Especial do CDDPH, que 

acompanharam as sessões de julgamento, avalia-

ram que o Tribunal de Justiça do estado de Ron-

dônia garantiu, de fato, estrutura suficiente para a 

boa conclusão do processo. 

Logo após a chacina de 2002, André Cunha, então 

diretor do Presídio Estadual Metropolitano do Pará 

e atual diretor de políticas penitenciárias do Depen 

e presidente da Comissão Especial do CDDPH 

sobre o Urso Branco, esteve com uma equipe no 

presídio em Rondônia para averiguar as condições 

do local: 

“Chamou bastante atenção o descontrole total 

da população carcerária – o descontrole admi-

nistrativo, jurídico e até mesmo operacional. A 

administração da penitenciária não sabia sequer 

quantos presos havia dentro da unidade, quan-

tos eram provisórios, quantos eram condenados. 

Não havia contagem diária de presos. Cada um 

dizia um número diferente – ia de 800 a mais 

de mil. 

Para se ter uma ideia, íamos acompanhar uma 

audiência com 12 presos. Pedi para ir com o 

chefe de equipe. Naquela época, os presos ficavam 

Sessão do julgamento dos acusados pelas mortes dos 27 presos durante 
o motim de 2002. Porto Velho (RO), maio de 2010 (João Ramid)
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trancados apenas por um portão na entrada do 

pavilhão. É como se dali em diante só tivesse preso 

solto. O chefe chamou um preso, entregou o papel 

em que constava o nome dos que iam para a audi-

ência e pediu para trazer todos eles. Ficou do lado 

de fora. O detento subiu com o documento e voltou 

com oito presos, dizendo que não tinha encontrado 

os outros quatro. Enquanto o funcionário levava 

os oito para a administração, eu quis saber como 

ficava a situação – tinham sido chamados 12 

homens. Ele falou: ‘Doutor, vou dizer uma coisa, é 

todo dia assim. A gente não acha preso para levar 

para a audiência. E vou dizer mais: desses oito, 

pode ser até que tenha preso que não é o que está 

sendo chamado pelo juiz’”.
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Disputas pela terra continuam causando a morte de inúmeros trabalhadores 
rurais e ativistas em todo o país (J. R. Ripper/Imagens Humanas)
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confliToS 
fundiárioS
Os conflitos agrários estão entre as principais 
causas de violações aos Direitos Humanos no 
Brasil. Esse diagnóstico, exposto em relatório 
especial do Alto Comissariado da ONU para os 
Direitos Humanos de 1992, ainda se mantém 
atual, como demonstra a constante presença 
do tema na agenda do CDDPH nos últimos  
20 anos.
No começo da década de 1990, o conselho 
chegou a organizar uma Comissão Especial 
para apurar com profundidade o intolerável 
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cenário de violência no campo, que resulta num 

rastro de centenas de mortes de trabalhadores 

rurais, religiosos, advogados e sindicalistas no 

decorrer dos últimos 30 anos. 

Um relatório da Anistia Internacional, motivado 

por duas chacinas, apontaria o que de fato causava 

preocupação no exterior com a questão da luta pela 

terra no Brasil – o imobilismo do Estado: 

“As tragédias de Corumbiara e Eldorado dos Ca-

rajás ocorreram em clima de tensão local, gerado 

por conflitos pela terra. A Anistia Internacional 

não toma posição na questão da propriedade e 

distribuição da terra e não considera os méritos da 

reforma agrária. No entanto, a organização está 

extremamente preocupada, em ambos os casos, 

com o fracasso dos governos federal e estadual em 

garantir uma solução pacífica de tais conflitos”.1

Para o Alto Comissariado da ONU, o excesso de 

confrontos no campo se devia, em grande parte, ao 

fato de a terra ficar concentrada nas mãos de pou-

cos. A questão, de difícil solução, como mostram 

os casos que se repetem até hoje, tem origem na 

própria formação do país, baseada desde a época 

das capitanias hereditárias na grande propriedade 

aliada ao poder político. 

A referência da Anistia Internacional à sua pró-

pria conduta – não tomar posição na questão da 

propriedade e distribuição da terra – vale como re-

conhecimento de que existem vínculos entre esse 

assunto e a ocorrência das denúncias de violações 

1 Brasil – Corumbiara e Eldorado dos Carajás: Violência Rural, 

Brutalidade Policial e Impunidade. Anistia Internacional, 1/1998.

de Direitos Humanos. Afirma o ex-secretário de 

Direitos Humanos, Nilmário Miranda:

“As pessoas podem concentrar terra e a concentram 

como reserva de valor, para um ganho especulativo. 

Acredito que a grande questão é limitar o tamanho 

das propriedades, porém isso não é fácil. Existem 

cerca de 40 mil proprietários que detêm as melhores 

terras do país; e estes ruralistas têm 120 deputados”.2

Na década de 1990, duas chacinas chocaram o 

país, com intervalo de apenas nove meses, muito 

parecidas em sua premeditação e crueza. Houve 

vários pontos em comum entre elas, com a repro-

dução de procedimentos vistos em outros casos 

de conflitos que terminaram em massacre. Pri-

meiro, as negociações e mediações pacíficas para 

a desocupação foram desprezadas, e a polícia agiu 

com violência e de surpresa. Muitas das vítimas 

foram mortas já rendidas e não se respeitaram 

feridos, mulheres nem crianças, que sofreram 

torturas e maus-tratos, de acordo com abundantes 

depoimentos de sobreviventes. Houve tentativas 

da polícia de eliminar provas e atrapalhar as inves-

tigações. Os dois governos estaduais envolvidos se 

omitiram de suas responsabilidades. Os julgamen-

tos não resultaram em punição dos responsáveis, 

os trabalhadores rurais foram criminalizados e 

todos os esforços para indenização das vítimas se 

chocaram contra gigantescas barreiras. 

Nas duas chacinas, a atuação do CDDPH represen-

tou um fator decisivo para o esclarecimento dos 

fatos e a garantia de que não fossem esquecidas.

2 Entrevista realizada em maio de 2010.
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A ocupação de parte da Fazenda Santa Elina, no 

município de Corumbiara, em Rondônia, por 

500 famílias durou 26 dias. Em 8 de agosto de 

1995, um batalhão de policiais militares cercou 

o acampamento. Houve uma frágil tentativa 

de negociação, em que os trabalhadores rurais 

obtiveram a garantia de que não seria usada força 

para a expulsão. No entanto, na madrugada do dia 

9, ainda escuro, os agricultores sem-terra foram 

atacados como em uma operação de guerra. Além 

de disparos indiscriminados, a polícia praticou 

execuções, tortura e espancamento, mesmo com a 

situação já controlada.3

Durante 24 horas, a polícia manteve os acampa-

dos, inclusive mulheres e crianças, em isolamento, 

enquanto ateavam fogo no local para destruir as 

provas da chacina. O saldo de vítimas permanece 

incerto até hoje: pelo menos 11 pessoas mortas, 

inclusive uma menina de 6 anos, um desapareci-

do, mais de 100 feridos e 350 presos. Do lado da 

polícia houve dois mortos. Os laudos da autópsia 

3 Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – 

CDDPH – 40 anos. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 

2004.

revelam a brutalidade do ataque – seis dos tra-

balhadores mortos foram alvejados pelas costas, 

alguns à queima-roupa e outros atingidos por tiros 

na nuca, indício clássico de execução. Levados para 

o hospital, os mortos e feridos foram encontrados 

por uma comissão formada por quatro deputados 

federais, que chegou rapidamente ao local. Assim 

que tomaram conhecimento da extensão da tragé-

dia, acionaram o CDDPH.4 

Um dos deputados era o jornalista e futuro minis-

tro dos Direitos Humanos (2003-2005) Nilmário 

Miranda, que descreve o cenário:

“Foi um choque constatar a extrema violência 

usada no cumprimento de uma ação de reintegra-

ção de posse. A tropa usou táticas militares, toucas 

ninja e até mesmo a etiqueta de identificação dos 

policiais fora cortada. Fizeram o ataque de madru-

gada, horário proibido por lei. Tudo ali estava er-

rado. No hospital, encontramos um médico-legista 

falando de forma agressiva com os trabalhadores. 

4 Brasil – Corumbiara e Eldorado dos Carajás: Violência 

Rural , Brutalidade Policial e Impunidade. Anistia Internacio-

nal, 1/1998.

corumbiArA
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Percebemos que sua postura poderia contaminar a 

perícia. Então, pedimos a vinda de peritos indepen-

dentes, que não tivessem envolvimento emocional 

ou político com os fatos. Quando chegou a comis-

são da sociedade civil, as providências iniciais já 

haviam sido tomadas por nós”.5

A comissão da sociedade civil a que se refere o 

ex-ministro foi chefiada pelo então líder máximo 

das oposições, Luiz Inácio Lula da Silva, acom-

panhado de Paulo Sérgio Pinheiro, titular dos 

Direitos Humanos em 2002. A rápida e enérgica 

5 Entrevista realizada em maio de 2010.

atuação do grupo de deputados, da comissão 

da sociedade civil e do próprio CDDPH garan-

tiu que as ocorrências em Corumbiara fossem 

amplamente divulgadas e inibiu as tentativas 

policiais de transformar as vítimas em agresso-

res. No entanto, mesmo tendo havido investi-

gação suficiente para condenar os responsáveis 

pelo massacre, nove dos policiais militares 

envolvidos foram a julgamento e saíram inocen-

tados, configurando-se assim mais um caso de 

impunidade a proteger e fomentar a repetição de 

violências desse teor.
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O país mal havia se recuperado do choque da chaci-

na de Corumbiara quando, em 17 de abril de 1996, 

imagens de um massacre ainda pior chegavam à 

casa dos brasileiros pelos noticiários de TV. O crime 

ocorreu no município de Eldorado dos Carajás, 

próximo a Marabá, no sul do estado do Pará. 

As vítimas estavam entre os 1.500 participantes de 

uma manifestação do Movimento dos Trabalha-

dores Rurais Sem Terra (MST), que faziam uma 

caminhada para chamar atenção sobre a demora 

na desapropriação de 40 mil hectares de terras na 

região. Eles haviam bloqueado a estrada PA-275 e 

exigiam que o governo estadual fornecesse alimen-

tos e ônibus para o transporte até Marabá. As ima-

gens de vídeo feitas por uma equipe de jornalismo 

da TV Liberal, do Pará, que registrava o protesto, 

tornaram-se uma prova indiscutível do que ocor-

reu. Com isso, foi impossível tratar do caso em 

sigilo, como se tentou fazer em Corumbiara.

O relatório sobre a chacina produzido pela Anis-

tia Internacional resume como se desenrolou o 

ataque: 

“Por volta das 16 horas de 17 de abril de 1996, 

chegaram ao local 68 policiais militares de Pa-

rauapebas e, às 16h30, 87 policiais militares vin-

dos da direção oposta, Marabá. Os manifestantes 

sem-terra estavam postados em uma curva em ‘S’ 

do quilômetro 97. Os camponeses ficaram presos 

entre dois grupos de policiais. Parece haver pouca 

dúvida de que os abusos contra os trabalhadores 

sem-terra foram premeditados e de que não havia 

intenção de negociar a evacuação dos camponeses. 

(...) A operação tem início com o deslocamento 

das tropas de Marabá para a barricada do MST, 

com disparos de gás lacrimogêneo e de cartuchos 

com bala para o ar. Os camponeses lançam paus, 

pedras e foices contra os policiais e põem-se a correr 

em direção aos mesmos. Isto força a polícia a 

recuar para um caminhão que bloqueia a estrada. 

Um dos sem-terra dispara um tiro de revólver na 

direção da polícia. Em estado de possível pânico, 

policiais levantam suas metralhadoras ao nível do 

corpo e começam a disparar contra a multidão. A 

multidão se dispersa quando as pessoas percebem 

que estão sendo alvejadas com cartuchos com 

bala. O primeiro a cair e morrer, segundo consta, 

foi Amâncio dos Santos, conhecido como ‘surdo-

mudo’. Incapaz de ouvir os disparos, parece ter 

demorado mais que os outros a entender o que se 

eldorAdo doS cArAjáS
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passava. (...) Após a confusão inicial, tudo indica 

que os policiais militares tenham se reagrupado e 

atacado a multidão, que já se dispersava. (...) Se-

gundo informações das autópsias, parece evidente 

que pelo menos dez dos sem-terra foram executados 

extrajudicialmente depois de dominados. Outros 

foram alvejados a distância, foram atingidos na 

cabeça ou no tórax.(...)”.6

 De acordo com os relatórios oficiais e com a 

cobertura da imprensa, a ordem para a ação 

policial partiu do então secretário de Segurança do 

Pará, Paulo Sette Câmara, que declarou, depois do 

ocorrido, ter autorizado “usar a força necessária, 

inclusive atirar”. Tratou-se de uma demonstração 

inquestionável da conivência das autoridades 

paraenses com a consumação da chacina, segundo 

o professor Paulo Sérgio Pinheiro. 

Ele chegou ao local do massacre dois dias depois, 

com um grupo de deputados e defensores dos 

Direitos Humanos. Os corpos ainda estavam 

no necrotério, e ele presenciou a tentativa de 

impedir o trabalho dos legistas. A presença do 

CDDPH, segundo Pinheiro, pesou muito em 

termos de visibilidade para o caso. Ao contrário 

do que havia ocorrido em Corumbiara, as auto-

ridades do Pará, inclusive o então governador 

Almir Gabriel, reuniram-se com os conselheiros 

enviados. Para Pinheiro, o episódio foi marcado 

por uma nova postura em relação aos conflitos 

agrários:

6 Brasil – Corumbiara e Eldorado dos Carajás: Violência Ru-

ral, Brutalidade Policial e Impunidade. Anistia Internacional, 

1/1998.

“O governo Fernando Henrique mandou o Exér-

cito ajudar nas buscas; foi a primeira vez que vi 

o MST colaborando com os militares. O governo 

federal fez o que tinha de fazer. O governo estadual 

não, omitiu-se, e o secretário de Segurança estava 

totalmente ciente disso. O que mais me marcou foi 

a conivência ou a omissão das autoridades esta-

duais e a instrumentalização da PM. Eles prati-

camente estiveram a serviço dos latifundiários, foi 

uma obra de capangas. Realizaram um massacre 

encomendado, e depois houve essa excrescência da 

Justiça Militar, com a anuência das autoridades 

estaduais”.7

Sinais de execução 

Assim que tomou a decisão de investigar o mas-

sacre, o CDDPH enviou uma delegação ao local. 

Os conselheiros Humberto Espínola e Percílio de 

Sousa Lima Neto viajaram no mesmo avião em 

que se encontravam o ministro da Justiça, Nelson 

Jobim, e o chefe de gabinete do ministério, o 

advogado José Gregori, posteriormente titular da 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos (1997-

2000) e ministro da Justiça (2000-2001). Espínola e 

Lima Neto desembarcaram em Marabá para iniciar 

as apurações, enquanto Jobim e Gregori seguiram 

viagem até Belém, para uma reunião de emergên-

cia com o governador e autoridades do estado.

Os conselheiros foram ao necrotério da cidade 

para ver os corpos dos 19 trabalhadores mortos. 

Constataram sinais claros de execução: corpos 

desfigurados por tiros e golpes de foice e facão, 

7 Entrevista realizada em maio de 2010.
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que apresentavam ferimentos na nuca, costas, 

cabeça e peito.8 Um por um, os mortos foram 

fotografados por Lima Neto, uma medida de segu-

rança que ele costuma tomar nas visitas oficiais de 

apuração, sempre com uma câmera pessoal que 

leva nas viagens.

A atuação ágil do CDDPH nas apurações do 

massacre resultou em encaminhamentos decisivos 

para as investigações, como a mencionada ida ao 

Pará do ministro da Justiça e de José Gregori, o 

acionamento da Polícia Federal e do Exército e a 

realização de necrópsias por um perito indepen-

dente, criando condições para fundamentar a 

8 Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – 

CDDPH – 40 anos. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 

2004.

responsabilização de policiais militares pelo mas-

sacre. O comandante da operação, coronel Mário 

Pantoja de Oliveira, foi afastado no mesmo dia e 

ficou um mês em prisão domiciliar, determinada 

pelo governador, sendo depois liberado. 

Somente em abril de 2002 teria início, em Belém, 

o julgamento dos 149 policiais envolvidos. Em 

2004, após a condenação de apenas dois oficiais 

pelo crime, o então ministro dos Direitos Huma-

nos, Nilmário Miranda, declarou: “O resultado 

não atende à expectativa da sociedade brasileira, 

das vítimas nem da comunidade internacional de 

punir os responsáveis”.
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Autor do relatório preparado pelo CDDPH sobre 

o massacre de Eldorado dos Carajás, o conselheiro 

Humberto Espínola ainda hoje tem lembranças 

marcantes do que presenciou em todo o episódio:

“Numa noite de maio de 1996, eu recebi em mi-

nha casa um telefonema do Ministério da Justiça. 

Avisaram-me que tinha havido naquela tarde um 

conflito grave no Pará e que eu deveria participar 

de seu acompanhamento. Partimos na manhã se-

guinte para Marabá, que fica próxima ao pequeno 

município de Eldorado dos Carajás, e chegamos 

por volta de 11 horas. 

No necrotério de Marabá, atravessamos uma 

multidão que circundava o prédio. No seu interior, 

encontramos somente dois funcionários e os 19 

corpos dispostos enfileirados no chão, já irradiando 

sinais do processo de decomposição. Indagamos 

sobre a polícia, os médicos-legistas, as autoridades 

locais e as providências que estavam sendo toma-

das. Disseram-nos que só havia dois legistas na 

região, que ainda não haviam chegado, e que o 

prefeito, o delegado e o juiz haviam sumido. 

Como as providências teriam de ser tomadas por 

eles, não havia qualquer orientação. E, assim, nos 

constituímos naquele momento em autoridades e 

passamos a colocar em prática as medidas ime-

diatas. Uma das primeiras foi solicitar a mobili-

zação de médicos-legistas. Pedimos o policiamento 

mínimo do local e o controle da entrada de pessoas 

no necrotério.

Os médicos de Belém vieram no avião do governo 

federal e finalmente iniciaram o trabalho de au-

tópsia. Na parte da tarde, começaram a chegar a 

imprensa de todo o país e alguns representantes de 

entidades de Direitos Humanos. Então, os médicos 

que realizavam a autópsia faziam comentários 

que nos pareciam se distanciar das evidências e 

avisaram que não iriam atestar o detalhamento 

dos homicídios, por exemplo, se havia indícios de 

casos de execução ou não. Diante da preocupação 

geral, solicitamos ao Ministério da Justiça o urgen-

te envio de um perito legista qualificado. 

Assim, o doutor Nelson Masini9 chegou a tempo de 

reunir os médicos e convencê-los a refazer os laudos 

periciais. Ele tinha sido professor de alguns deles. 

Os laudos foram refeitos, com conclusões porme-

norizadas. No meu entender, isso mudou o rumo 

da história, pois em seis laudos constava que havia 

indícios de morte por arma de fogo ‘à queima-

roupa’, o que significava a ocorrência de execuções 

sumárias, fato anunciado à imprensa e divulgado 

em todo o Brasil. O anúncio imediato foi, portan-

to, uma medida extremamente importante para 

assegurar a manutenção desses diagnósticos e 

evitar eventuais manobras de acobertamento. 

9 Médico-legista, pesquisador e professor da Unicamp.

“eSSe confliTo Serviu pArA TomAdA  
de medidAS de prevenção A fuTuroS 
confliToS AgrárioS”
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Lamentavelmente, apesar de toda a exposição 

pública e das precauções tomadas para evitar a im-

punidade, não foi possível a punição dos culpados, 

e me refiro especificamente aos responsáveis pelas 

execuções e aos mandantes. No entanto, é de se 

reconhecer que esse conflito serviu para a gradativa 

tomada de uma série de medidas de prevenção a 

futuros conflitos agrários. Muitas delas – como a 

obrigatoriedade da constituição prévia de grupos 

locais de mediação sempre que houver ameaça ou 

iminência de um conflito agrário – partiram de 

recomendações do CDDPH”.10

10 Entrevista realizada em junho de 2010.
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violênciA e 
poder público
Desde sua fundação, o CDDPH ocupou-se 
de inúmeros casos que têm em comum a 
ocorrência de abuso de poder e de autoridade: 
sessões de tortura, execuções sumárias, 
desocupações violentas, prisões ilegais e 
agressões cometidas, geralmente, contra 
os segmentos mais pobres da população 
brasileira. A gravidade oscila de simples 
episódios de desmandos até crimes de 
homicídio. 

Soldados do Exército no Morro da Providência.  
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2008 (Rafael Andrade/Folhapress)
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Um dos casos descritos nos arquivos do CDDPH 

ocorreu em 1987, quando agentes da Polícia Fede-

ral (PF) prenderam ilegalmente sete sindicalistas 

que apoiavam a greve dos trabalhadores da Santa 

Casa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. 

Diversas entidades e parlamentares denunciaram 

esse caso, entre os quais figurava Luiz Inácio Lula 

da Silva, então deputado federal constituinte. Na 

época, o cargo de presidente do CDDPH cabia 

ao ministro da Justiça. O titular da pasta, Paulo 

Brossard, determinou ao diretor-geral da Polícia 

Federal que apurasse as denúncias e tomasse 

providências.1 Dada a insistência dos protestos, 

dois meses depois o ministro respondia a Lula: 

“Venho, pelo presente, informar que o inquérito já 

foi remetido à Justiça Federal, competente para se 

manifestar sobre o caso”. 

Nesse mesmo ano, o CDDPH já tinha analisado 

a denúncia de ameaças contra Manoel Galdino 

Dias, feitas por policiais civis em Governador Va-

ladares, Minas Gerais2. As investidas começaram 

logo após um desentendimento entre Galdino e 

o advogado que o representava numa ação contra 

a empresa onde trabalhava. O conselho levou o 

caso à Secretaria de Segurança daquele estado, 

solicitando medidas que garantissem a integrida-

de de Galdino.3 

1 Telex 0040, de 27/5/1987, enviado pelo ministro da 

Justiça, Paulo Brossard, ao diretor-geral da Polícia Federal, 

Romeu Tuma.

2 Processo no 10.392/87, que se encontra no Arquivo 

Central do Ministério da Justiça. 

3 Telex 1798, de 15/4/1987, enviado pelo conselheiro 

Sidney Francisco Safe da Silveira ao secretário de Segurança 

Pública do Estado de Minas Gerais.

O CDDPH também acompanhou o caso do assas-

sinato do bancário Alailton Negreiros de Mello, 

em junho de 1993, em Cruzeiro do Sul, Acre. 

Segundo a imprensa, o crime teria sido cometido 

por um agente federal que, depois de uma discus-

são ocorrida em uma boate, atirara na cabeça da 

vítima. A população se revoltou contra a PF, que 

transferiu o policial às pressas para Rio Branco. O 

crime causou comoção no estado e foi denunciado 

ao conselho pela Câmara Municipal de Cruzeiro 

do Sul.4 O CDDPH solicitou esclarecimentos e 

providências ao superintendente da Polícia Federal 

no Acre.5 

Em março de 1995, foram executados sete 

atentados a bomba em Belo Horizonte, Minas 

Gerais. Entre os alvos estavam o Sindicato dos 

Jornalistas, a sede do jornal O Estado de Minas, 

o Fórum Lafayette e a Ordem dos Advogados 

do Brasil. Os autores inicialmente foram iden-

tificados como policiais civis insatisfeitos com 

mudanças introduzidas na corporação, entre 

as quais substituições em cargos de chefia. Os 

responsáveis seriam antigos agentes ligados aos 

órgãos de repressão política da ditadura militar 

inconformados com as novas determinações do 

secretário de Segurança.6 

4 Ofício nº 389/93, enviado pela presidente da Câmara 

Municipal de Cruzeiro do Sul (AC), Maria Nazaré Carvalho, 

ao CDDPH. 

5 Telefax 140, de 16/6/1993, enviado pela coordenadora-

geral do CDDPH, Janice Heinrich Bruno Martins, ao Supe-

rintendente Regional do Departamento de Polícia Federal do 

Estado do Acre, Luiz Gonzaga Neto.

6 Atas das sessões subsequentes da Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais.
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No entanto, repentinamente, algumas autorida-

des passaram a atribuir a responsabilidade dos 

crimes a um sindicalista com a clara intenção de 

abafar a participação de policiais. Uma comissão 

do CDDPH foi a Belo Horizonte e se reuniu com 

o secretário de Segurança, o presidente da OAB, 

o comandante-geral da PM e o superintendente 

da PF. O ministro interino da Justiça, José Gre-

gori, encaminhou ao então governador de Minas 

Gerais, Eduardo Azeredo, as manifestações de re-

púdio do CDDPH e propôs que o governo estadual 

trabalhasse em conjunto com o ministério em 

nome do Estado Democrático de Direito.7 

Em setembro daquele mesmo ano, houve mais 

um caso, desta vez em São Paulo: um adolescente 

que cometera assalto foi, depois de contido e alge-

mado, arremessado por policiais de uma altura 

de 2 metros, embora estivesse desarmado e não 

apresentasse resistência. A agressão foi docu-

mentada por jornais, que publicaram as fotos do 

episódio, comprovando a violência e o desrespeito 

à garantia legal de incolumidade das pessoas que 

estão sob a custódia do Estado. O Movimento Na-

cional de Meninos e Meninas de Rua denunciou 

o ocorrido ao CDDPH, que cobrou informações e 

providências da Secretaria de Segurança Pública 

do estado.8 

Em 2005, o CDDPH constituiu uma Comissão 

Especial para acompanhar denúncias de graves 

violações dos Direitos Humanos ocorridas duran-

te a desocupação de uma área urbana conhecida 

como Parque Oeste Industrial, na periferia de 

7 Aviso nº 00252 do CDDPH, 27/3/1995. 

8 Ofício nº 120 do CDDPH, 22/9/1995. 

Goiânia, onde viviam cerca de 12 mil pessoas. O 

contingente policial destacado para a operação 

era composto de 2 mil homens. No final, duas 

pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A 

comissão do conselho reuniu-se com o secretário 

de Segurança Pública e Justiça do estado e com as 

demais autoridades, inclusive o major Esmeraldi-

no, que comandou a operação. Os representantes 

do CDDPH ouviram as famílias despejadas, 

reuniram-se com parentes das vítimas e foram 

recebidos em audiência pela procuradora-geral de 

Justiça do Estado de Goiás, Laura Maria Ferreira 

Bueno. No relatório apresentado no dia 15 de abril 

desse mesmo ano, a comissão pediu a federaliza-

ção do caso, uma vez que “as autoridades consti-

tuídas, principalmente o secretário de Segurança 

Pública e Justiça e o comandante-geral da PM, 

deixaram de atender a requisições dos órgãos 

ministeriais, obstaculizando, assim, o trabalho 

dos membros do parquet”.

Em julho de 1993, o CDDPH acompanhou os 

desdobramentos da chacina da Candelária,9 na 

qual sete meninos foram assassinados nas proxi-

midades da igreja de mesmo nome, localizada no 

centro do Rio de Janeiro. Em agosto do mesmo 

ano, participou da apuração de outra chacina, a de 

Vigário Geral,10 em que um grupo de extermínio 

matou 21 moradores dessa favela. Em ambos os 

casos, o CDDPH constituiu comissões e acompa-

nhou as investigações in loco. Em 2002, o órgão 

9 Nota ao ministro, de 26 de julho de 1993, assinada 

por Roberto de Mello Ramos, diretor do Departamento de 

Assuntos da Cidadania do Ministério da Justiça.

10 Resolução nº 12 do CDDPH, de 10/9/1993.
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solicitou que a PF investigasse uma chacina ocorri-

da no Maracanã, além de homicídios e extorsão 

mediante sequestro praticados por policiais 

militares em Parada de Lucas e Acari, bem como 

o assassinato de Hanry Silva Gomes de Siqueira, 

cometido no Complexo do Lins de Vasconcelos, na 

Zona Norte da cidade.11 

Quatro anos depois, em 27 de abril de 2006, em 

reunião presidida pelo ministro Paulo Vannuchi 

na Assembleia Legislativa do estado do Rio de 

Janeiro, o CDDPH analisou o relatório da Co-

missão Especial constituída para contribuir na 

apuração da execução sumária de 29 pessoas 

11 Resolução nº 12 do CDDPH, de 16/3/2004. 

ocorrida em 31 de março de 2005 nos municípios 

de Nova Iguaçu e de Queimados, localizados na 

Baixada Fluminense.12 

De acordo com o relatório, a chacina não se 

constituiu em um ato isolado nem em violência 

aleatória, e sim em ação estratégica de grupos de 

extermínio. A execução de 29 pessoas teria sido a 

resposta a um processo investigativo iniciado com 

a mudança de comando de um dos batalhões da 

Polícia Militar da Baixada Fluminense, e as mortes 

eram o preço da manutenção de uma corrupta 

estrutura de poder e de ganhos com garantia de 

impunidade. 

12 Resolução nº 8 do CDDPH, de 31/1/2006, e Resolução nº 

12 do CDDPH, de 21/2/2006.
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Em 14 de junho de 2008, Wellington Gonzaga 

da Costa Ferreira, 19 anos, David da Silva, 24, 

e Marcos Paulo Rodrigues Campos, 17, todos 

moradores do Morro da Providência, no Rio de 

Janeiro, foram detidos quando chegavam de uma 

festa, pela manhã, sob a costumeira e genérica 

acusação de desacato, por militares do Exército 

que ocupavam a favela. O motivo da presença dos 

soldados no local era a proteção a um projeto cha-

mado Cimento Social, de construção de habitações 

populares, proposto em emenda parlamentar do 

senador Marcelo Crivella ao Ministério das Cida-

des. A função atribuída ao Exército não consistia 

no policiamento ostensivo, e sim na segurança das 

instalações e dos equipamentos das obras. 

Os três rapazes foram levados para um quartel 

do Exército no Largo do Santo Cristo, localizado 

na Gamboa. Lilian Gonzaga da Costa, mãe de 

Wellington, conta que foi até lá e chegou a avistar 

o filho, mas não pôde entrar. Sem pressentir o que 

o aguardava, ela brincou ameaçando repreendê-lo. 

“Pensei: alguma ele deve ter aprontado para estar 

lá”, relembra. E o rapaz respondeu à mãe com 

um beijo e acenos carinhosos. Era a última vez 

que Lilian veria o filho com vida. Já a avó materna 

de David, Benedita da Silva, recorda que, quando 

procurou pelo neto, um soldado lhe disse que ele 

fora dar um depoimento e já voltaria. “Nunca mais 

voltou”, diz ela, que criou David desde os 4 anos de 

idade.13 

No quartel, conforme a versão oficial, o tenente 

Vinícius Ghidetti de Moraes Andrade, que havia 

prendido os jovens, procurou o capitão Laerte Fer-

rari Alves, comandante de companhia do Coman-

do Militar do Leste, para comunicar o ocorrido. 

Alves determinou a liberação dos três rapazes, 

mas, com receio de que sua moral ficasse abalada 

e a tropa que comandava no Morro da Providên-

cia se visse desprestigiada perante a população, 

o tenente decidiu não acatar a ordem e punir 

Wellington, David e Marcos por conta própria. 

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Pú-

blico Federal, o tenente e sua tropa entregaram os 

três rapazes a uma facção criminosa do Morro da 

Mineira, inimiga da facção que dominava o Morro 

da Providência.14 

13 Entrevistas realizadas em maio de 2010. 

14 Informações contidas no Processo do Ministério Público 

Federal nº 2008.5101807814-7.

morro dA providênciA:  
enTre SoldAdoS e TrAficAnTeS 
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O resultado foi um crime bárbaro: David e 

Wellington foram torturados durante tempo 

indeterminado e assassinados com 45 disparos. 

Marcos, que teria tentado fugir, foi morto com 

apenas um tiro. No laudo cadavérico de David, 

constam marcas de amarras nos pulsos e fraturas 

em ambas as pernas. O de Wellington informa que 

o pescoço estava “envolto em plástico transparente 

e nota-se destruição total da massa encefálica e 

tronco cerebral”. Sua cabeça estava esmagada. 

Os corpos foram encontrados, esquartejados, no 

lixão de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, 

município da Baixada Fluminense.15 

Sem punição nem assistência 

Além do tenente Andrade, o Ministério Público 

Federal denunciou também os sargentos Leandro 

Maia Bueno, Renato de Oliveira Alves e Bruno 

Eduardo de Fátima, o cabo Samuel de Souza de 

Oliveira e os soldados José Ricardo Rodrigues de 

Araújo, Eduardo Pereira de Oliveira, Sidney de 

Oliveira Barros, Fabiano Eloi dos Santos, Julio 

Almeida Ré e Rafael da Cunha da Costa Sá. Nove 

acusados foram declarados impronunciados pelo 

juiz. Os outros dois, o tenente Andrade e o sargen-

to Bueno, estão desde então presos cautelarmente 

à espera de julgamento. No dia 24 de maio de 

2010, o juiz Erik Navarro determinou que os dois 

militares fossem submetidos a júri popular.16 A 

15 Idem. 

16 Informe da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro, 24/5/2010. Disponível em http://www.jfrj.jus.br/

informeweb/informeweb_imprensa_materia.asp?msg=804.

assessoria de comunicação do Comando Militar do 

Leste preferiu não se manifestar, alegando que o 

processo está correndo na Justiça Federal. 

Na área cível, o escritório do advogado João Tancre-

do entrou com ação contra a União pedindo inde-

nização por danos morais e antecipação de tutela, 

além de assistência psicológica aos familiares dos 

jovens assassinados.17 Esta última foi negada pelo 

juiz sob a justificativa de que a rede pública pode 

prestar esse serviço. Até o momento, nenhuma 

indenização por dano moral foi concedida. A única 

determinação judicial favorável aos familiares das 

vítimas foi a concessão de um salário mínimo 

mensal para a mãe de Wellington e a de Marcos. A 

mesma pensão foi negada a Benedita da Silva, que 

não teve como provar sua responsabilidade pela 

criação de David. Até a finalização deste livro, o 

Ministério da Defesa ainda não havia começado a 

pagar as pensões. 

Intervenção do CDDPH 

Passados apenas cinco dias do assassinato dos 

jovens, o CDDPH designou uma Comissão 

Especial18 para acompanhar o caso, liderada 

pessoalmente pelo ministro Paulo Vannuchi. 

Dela também fizeram parte os conselheiros Cezar 

Britto, então presidente do Conselho Federal 

da OAB, Flávia Piovesan, professora-doutora de 

direito constitucional e de Direitos Humanos da 

PUC de São Paulo, e Gilda Pereira de Carvalho, 

17 Processo nº 2008.51.01.015405-7, 30a Vara da Justiça 

Federal –Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 

18 Resolução nº 7 do CDDPH, 18/6/2008. 
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subprocuradora-geral da República, atual procura-

dora Federal dos Direitos do Cidadão. 

A comissão do CDDPH encontrou um clima pesa-

do no Morro da Providência. De acordo com Flávia 

Piovesan, os moradores denunciaram abusos de 

poder recorrentes por parte dos militares: 

O diálogo com os familiares e amigos das vítimas 

foi tocante quanto à extrema violência a que eram 

submetidos”.19 

19 Entrevista realizada em maio de 2010. 

Já a subprocuradora Gilda Carvalho fala de seu 

sentimento em relação à presença ostensiva dos 

soldados na favela: 

“Era como adentrar numa zona de guerra. Senti 

muito desconforto por saber que ali residiam famí-

lias com crianças e jovens”.20 

Além de se reunir com familiares dos três jovens 

assassinados, a Comissão Especial dirigiu-se à 

delegacia responsável pelo inquérito policial, 

20 Idem. 

Ministro Paulo Vannuchi, ao centro, acompanhado de uma Comissão Especial do CDDPH, reúne-se com parentes 
das vítimas do Morro da Providência. Rio de Janeiro, 20 de junho de 2008 (Wania Corredo / Agência O Globo) 
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reunindo-se também com o delegado encarregado 

e com membros do Ministério Público Estadual, 

além de visitar o Comando Militar do Leste para 

um diálogo tenso, embora respeitoso, com gene-

rais e altos oficiais de elevada responsabilidade 

hierárquica nas estruturas a que o tenente Andra-

de estava subordinado. 

Sucessão de abusos 

A execução dos três rapazes não foi um fato isola-

do na região. Em janeiro de 2008, cinco meses an-

tes do assassinato de Wellington, David e Marcos, 

uma série de violações aos Direitos Humanos fora 

denunciada pela então presidente da Associação de 

Moradores do Morro da Providência, Márcia Silva, 

em entrevista ao jornal alternativo A Nova Demo-

cracia.21 Na ocasião, ela afirmou: 

“Tudo o que é bom a gente aceita, mas isso [a 

ocupação pelo Exército] não está agradando a 

comunidade. Estamos com nossa liberdade vigiada. 

Às sete horas da noite você não vê mais ninguém na 

rua. As crianças estão presas dentro de casa. Só se 

vê fuzil vinte e quatro horas por dia. E nem todos os 

soldados são educados. Invadem casas sem autori-

zação, revistam crianças, arrombam portas e já até 

jogaram gás de pimenta. Além disso, eles urinam no 

meio da rua, na frente de mulheres e crianças”.22 

De acordo com Leonardo Chaves, subprocurador-

geral de Justiça do Rio de Janeiro, em 2006 o Exér-

21 Jornal A Nova Democracia, edição nº 39, 1/2008.

22 Idem. 

cito tinha promovido uma verdadeira operação de 

guerra naquele morro. Em razão de um furto de 

armas ocorrido nas dependências da corporação, 

os militares decidiram, por conta própria, investi-

gar e procurar os equipamentos. O subprocurador 

foi chamado por moradores para verificar denún-

cias de violação de Direitos Humanos e encontrou 

uma situação grave: 

“Os soldados entraram atirando. Eu me lembro 

de um episódio de uma mãe de uma criança que 

devia ter meses e me chamou para mostrar a casa 

dela. Vi as marcas dos disparos. Ela disse assim: 

‘Doutor, nós só não morremos porque eu fiquei na 

cama abraçada a ele, não deixava ele levantar’. 

Aquela moça e aquela criança não foram atingidas 

por milagre”.23 

No entanto, as constantes violações aos Direitos 

Humanos no Morro da Providência só ganha-

ram destaque na mídia depois do assassinato de 

Wellington, David e Marcos. A presença do Exér-

cito na favela, que em alguns momentos foi até 

mesmo celebrada, passou a ser questionada.

Esse caso, além de seu lado trágico, teve aspectos 

inusitados. Um deles é o fato de que Caio, irmão 

de Wellington, queria seguir a carreira militar, mas 

depois do que aconteceu revoltou-se e desistiu da 

ideia. Outro é o fato de Lilian, Benedita e Maria de 

Fátima, mãe de Marcos, terem recebido do gover-

no estadual casas construídas por meio do projeto 

Cimento Social, razão pela qual os militares 

ocuparam a favela. 

23 Entrevista realizada em maio de 2010. 
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O CDDPH apresentou um total de 24 reco-

mendações às autoridades federais, estaduais e 

municipais sobre o caso do Morro da Providência 

com o objetivo de punir os culpados pelos crimes 

e evitar a repetição de situações semelhantes. En-

tre as recomendações estão o acompanhamento, 

por parte do Poder Executivo e do Legislativo, dos 

pagamentos administrativos de reparação  

aos familiares das vítimas pelos danos morais e 

materiais sofridos. O órgão fez ainda outras reco-

mendações: que o Ministério da Defesa tomasse 

providências para evitar o desvirtuamento do 

papel das Forças Armadas, que o Congresso Na-

cional encaminhasse projeto de lei para extinguir 

o chamado crime de desacato, o qual viola parâ-

metros internacionais, e que os três poderes se 

unissem para promover a segurança de crianças e 

adolescentes nas favelas. 



196

Cela onde a menina L., 15, ficou detida com outros presos durante 26 dias,  
em Abaetetuba (PA) (Marlene Bergamo/Folhapress)
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violênciA  
conTrA criAnçAS  
e AdoleScenTeS 
O Estatuto da Criança e do Adolescente  
(ECA) representa um divisor de águas  
no reconhecimento dos direitos dessa  
parcela vulnerável da população brasileira. 
Sancionada em 13 de julho de 1990, a  
Lei nº 8.069, referente à criação do ECA, é 
um importante avanço legal que, para ter 
aplicação plena, exige a articulação de diversos 
órgãos e instituições responsáveis por seu 
cumprimento. O CDDPH também atua nessa 
direção, sempre que acionado, buscando unir 
esforços de entidades públicas e privadas, 
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para que os casos de violação dos direitos de crianças 

e adolescentes sejam solucionados com garantias de 

proteção às vítimas, e exigindo punição dos culpados. 

Mais do que isso, trabalha pela adoção de políticas 

públicas que evitem a repetição dos problemas. 

Depois de receber uma denúncia, o CDDPH faz 

as primeiras investigações e, quando necessário, 

monta uma Comissão Especial, para apurar os 

fatos com profundidade, composta de representan-

tes do chamado Sistema de Garantia de Direitos, 

como Ministério Público especializado, Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(Conanda), Conselhos Estaduais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares e 

juízes da Vara da Infância e da Juventude, além de 

parlamentares comprometidos com a área. 

O CDDPH também cumpre o importante papel de 

dar visibilidade aos casos, fortalecendo redes locais 

de proteção à criança e ao adolescente, muitas vezes 

fragilizadas pelo envolvimento de pessoas influentes, 

com poder de pressão sobre as autoridades locais, 

principalmente no interior mais remoto do país. 

Esse modo de operar foi fundamental na elucidação 

de episódios como sequestros, assassinatos e emas-

culações de adolescentes cometidos pelos membros 

da seita Lineamento Universal Superior. De acordo 

com o relatório preliminar Emasculação, Tortura e 

Morte de Crianças no Brasil1, elaborado pela Comissão 

Especial formada pelo CDDPH para acompanhar o 

caso2, os crimes hediondos levaram pânico à periferia 

de Altamira, no Pará, no início dos anos 1990. Crian-

1 Emasculação, Tortura e Morte de Crianças no Brasil: 

Relatório Preliminar. Brasília: CDDPH, 20/4/2004. 

2 Resolução nº 42, 14/9/2003. 

ças e adolescentes de 8 a 13 anos de idade estavam 

sendo sacrificados em rituais. Atemorizados, nem 

todos os sobreviventes registravam queixa. Por isso, 

não se chegou a estabelecer o número preciso de víti-

mas. Estima-se que tenha chegado, pelo menos, a 20 

adolescentes, todos de famílias pobres. Já os autores 

do crime eram pessoas influentes na economia e na 

política locais – comerciantes, ex-policiais, médicos –, 

o que dificultava as investigações e a punição. 

Além das fronteiras estaduais 

Quando a denúncia chegou ao CDDPH, em 

novembro de 2001, a Polícia Federal já havia des-

coberto que os crimes de Altamira tinham ligação 

com casos ocorridos no Maranhão, em Goiás, 

Paraná, Espírito Santo e Tocantins, assim como no 

país-sede da seita Lineamento Universal Superior, 

a Argentina. No entanto, as investigações haviam 

sido interrompidas por falta de recursos. 

Em janeiro de 2002, o então ministro da Justiça, 

Aloysio Nunes Ferreira Filho, por sugestão do 

secretário de Direitos Humanos, Paulo Sérgio 

Pinheiro, instruiu a Polícia Federal a retomar as 

investigações. No ano seguinte, cinco seguidores da 

seita foram condenados a penas de 35 a 77 anos de 

prisão. A líder, Valentina de Andrade, no entanto, 

foi absolvida pelo tribunal em um julgamento irre-

gular. Investigações da PF e do setor de inteligência 

da Polícia Civil do Pará, com a participação de dois 

promotores que trabalharam no caso a pedido da 

Comissão Especial, provaram que houve quebra 

da incomunicabilidade dos jurados. O trabalho da 

comissão exigiu seis viagens ao Pará com a finali-

dade de ouvir os familiares das vítimas e promover 
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articulações entre representantes do poder público, 

além de acompanhar o julgamento dos réus.3 

O conselho também teve atuação decisiva na reso-

lução do caso dos seis adolescentes desaparecidos 

em Luziânia, Goiás, em 2010. As investigações 

foram acompanhadas por um comitê formado 

por representantes do CDDPH, da Secretaria de 

Direitos Humanos (SDH), da Comissão de Direi-

tos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos 

Deputados, do Ministério da Justiça, do Conselho 

Tutelar de Brasília, da comunidade local, do Movi-

mento da Infância e Juventude de Luziânia e por 

uma vereadora da cidade. Esse comitê pressionou 

as autoridades locais e federais a atuar em conjun-

to nas investigações, que, por fim, levaram à prisão 

de um homem que, antes de ser encontrado morto 

por enforcamento em sua cela, confessou ter 

violentado, matado e enterrado os meninos. 

Colchões no chão, castigos 

Outro caso tratado pelo CDDPH foi o do Centro 

de Atendimento Juvenil Especializado (Caje) do 

Distrito Federal. Em 2004, durante uma visita de 

inspeção, uma Comissão Especial do conselho4 

constatou situações degradantes no trato dos 

internos. A unidade, com capacidade para 190 

adolescentes, abrigava 350. Contrariando o ECA, a 

estrutura do Caje era semelhante à de uma cadeia 

tradicional para adultos. Na hora de dormir, os 

internos espalhavam seus colchões pelo chão. Os 

3 Emasculação, Tortura e Morte de Crianças no Brasil: 

Relatório Preliminar. Brasília: CDDPH, 20/4/2004.

4 Resolução nº 22, 14/10/2004. 

sentenciados dividiam as celas com os que esta-

vam em internação provisória. 

Os que infringiam o regulamento interno eram 

levados para a ala do castigo, onde ficavam sem 

banho de sol e sem visitas. Muitas vezes dor-

miam no chão, sem cobertor, em meio a restos de 

comida, lixo e baratas. As aulas para as turmas que 

frequentavam a escola do Caje tinham apenas uma 

hora e meia de duração, e as oficinas não conse-

guiam atender toda a demanda. 

Apesar dos vários casos de dependência química 

relatados pelo serviço médico, a unidade não 

dispunha de atendimento especializado. O mes-

mo acontecia com dez adolescentes com doenças 

mentais. Essas condições degradantes incitavam 

comportamentos violentos entre os adolescentes. 

De 1995 a 2004, a unidade registrou 17 mortes, 

atingindo a média de um assassinato a cada três 

meses. 

Outro exemplo de descumprimento do ECA que se 

tornou objeto da ação do CDDPH refere-se ao caso 

dos cerca de 700 adolescentes transferidos para a 

penitenciária de Tupi Paulista depois de rebelião 

nas unidades da Febem do Tatuapé e de Franco 

da Rocha, na região metropolitana da capital do 

estado de São Paulo. O artigo 123 do ECA esta-

belece que “a internação deverá ser cumprida em 

entidade exclusiva para adolescentes”, e o artigo 

185 completa: “A internação, decretada ou mantida 

pela autoridade judiciária, não poderá ser cumpri-

da em estabelecimento prisional”. Como resultado 

da intervenção do conselho, os adolescentes foram 

transferidos para uma unidade exclusiva, não obs-

tante o descaso de autoridades que ainda demora-

ram seis meses para voltar a respeitar a lei. 
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Um dos casos de maior repercussão nos últimos 

anos foi o da adolescente de 15 anos presa com 

20 homens na mesma cela. O crime ocorreu em 

2007, em Abaetetuba, cidade paraense de 140 mil 

habitantes localizada a 137 quilômetros de Belém. 

A menina, detida por roubo, foi estuprada várias 

vezes e agredida física, moral e psicologicamente 

durante os 26 dias em que esteve presa. A con-

selheira tutelar Diva de Jesus Negrão Andrade 

contou que, quando estava com fome, a menina 

tinha de trocar favores sexuais por comida. Em 

Abaetetuba, o poder público não fornece alimen-

tação para os presos. São as famílias que levam as 

refeições a eles. Como seu pai não fora avisado, a 

adolescente não tinha o que comer. 

O reconhecimento da menina, feito pela conse-

lheira Diva, e a apresentação de uma certidão 

de nascimento obtida na escola em que estava 

matriculada não foram considerados provas pelo 

superintendente da Polícia Civil Antonio Fernando 

da Cunha, conforme seu relato: 

“Mesmo com as provas de que ainda não tinha 

18 anos, ela ficou presa. Era véspera de feriado 

prolongado e por isso não conseguimos falar com 

o promotor ou qualquer outro órgão que pudesse 

ajudar. O pai, com quem a menina vivia, morava 

na zona rural e também não pôde ser localizado 

imediatamente”.5 

À noite, depois que a conselheira tutelar retornou 

à própria residência, após um dia inteiro na de-

legacia, começou ali uma operação para forjar ou 

forçar a fuga da adolescente. Quando a menina foi 

encontrada, três dias depois da suposta evasão, dis-

se ter sido levada por policiais até o porto de onde 

saem as balsas e avisada para sumir da cidade, 

mas isso contraria o que a versão oficial informava 

sobre a fuga. Com medo e sem dinheiro, ela se 

escondeu. Enquanto isso, na zona rural, o pai da 

menina, Aluizio da Silva Prestes, era coagido por 

policiais a participar de uma falsificação da certi-

dão de nascimento de sua filha para fazê-la contar 

com idade superior a 18 anos. 

Depois de denunciadas as duas farsas, pai e filha 

foram levados para Belém. Por razões de segu-

rança, os dois, assim como a madrasta Maria 

Auxiliadora Moreira da Silva, foram incluídos no 

5 Entrevista realizada em maio de 2010. 

AbAeTeTubA: AdoleScenTe  
encArcerAdA com HomenS 



201

Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 

Ameaçados de Morte (PPCAAM), da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, 

que recebeu apoio decisivo da Polícia Rodoviária 

Federal daquele estado. O restante da família foi 

encaminhado ao Programa de Proteção a Vítimas 

e Testemunhas (Provita).6 A adolescente, após 

várias tentativas de adaptação a um novo modo de 

vida, foi instalada, no início de 2009, em uma co-

munidade terapêutica para dependentes químicos, 

onde estava ao completar 18 anos. Com a maiori-

dade, foi transferida para o programa de proteção a 

vítimas e testemunhas destinado a adultos7. 

Defensores ameaçados, responsáveis identificados 

Em resposta à repercussão nacional e internacio-

nal do caso, a Promotoria de Abaetetuba iniciou 

uma investigação criminal8 e a Polícia Civil instau-

rou um inquérito9 para apurar a responsabilidade 

de detentos, agentes carcerários, delegados e 

investigadores. Os policiais civis que trabalhavam 

na delegacia na época da prisão da adolescente 

já haviam sido afastados. Com os promotores de 

Justiça e com a juíza responsáveis, isso só viria a 

acontecer mais tarde. 

Atendendo à solicitação do deputado federal para-

ense Zenaldo Coutinho, representante da minoria 

da Câmara no órgão, o CDDPH aprovou a instau-

ração de uma Comissão Especial para acompanhar 

6 Ofício 990/2007. 

7 Folha de S.Paulo, 5/8/2010.

8 Nº 001/2007 – 1a, 2a, 3a PJA, 22/11/2007.

9 Inquérito policial nº 2008.2.001523-5.

as investigações. Ao longo do trabalho, gerou 

constrangimento a percepção de que a prisão da 

menina e a brutal violação de Direitos Humanos 

constatada no episódio envolviam responsabilida-

des diretas ou indiretas de três mulheres – Ana 

Júlia Carepa, governadora do estado, Vera Lúcia 

Tavares, secretária de Segurança Pública, e Clarice 

Maria de Andrade, juíza do caso. 

Diante do cenário que se desenhou no decorrer 

dos trabalhos, os objetivos da Comissão Especial 

foram ampliados. No dia 19 de maio de 2008, o 

grupo partiu para o Pará e lá permaneceu até o dia 

22. A investigação do caso da adolescente não era o 

único objetivo da comissão, encarregada também 

de checar as denúncias de ameaça de morte contra 

três bispos e um padre que teriam delatado a exis-

tência de uma rede de exploração sexual de crian-

ças e adolescentes em distintas regiões do estado. 

Em Abaetetuba, a comissão encontrou um clima 

tenso. Além dos religiosos, um representante da 

Pastoral da Criança e as duas conselheiras tutela-

res que socorreram a menina na cadeia também 

haviam sido ameaçados de morte. 

Após colher depoimentos dos envolvidos, a 

Comissão Especial se reuniu com integrantes do 

Ministério Público, da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), do Tribunal de Justiça, do Conselho 

Tutelar, da Prefeitura de Abaetetuba, do Executivo 

estadual, inclusive a governadora Ana Júlia Ca-

repa, e com representantes da Assembleia Legis-

lativa do Pará, de delegacias locais, de entidades 

civis e da Superintendência Regional da Polícia 

Federal. Segundo o relatório produzido após a 

viagem, a prisão da adolescente é um sinal evi-

dente de falha do sistema judiciário brasileiro e 
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das estruturas de proteção aos direitos da criança 

e do adolescente. O documento considera “fun-

damental que haja urgentemente a conclusão das 

investigações e a imposição das correspondentes 

responsabilizações às autoridades e agentes 

públicos envolvidos”.

Até o momento, só ocorrem punições no plano 

administrativo. Em novembro de 2007, a secretá-

ria de Segurança Pública, Vera Lúcia Tavares, foi 

exonerada10. No mesmo mês, o delegado geral da 

Polícia Civil do Pará, Raimundo Benassuly, tam-

bém deixou o cargo depois de dizer em audiência 

pública no Senado que a adolescente presa tinha 

“debilidade mental”, registrando-se que reassumiu 

o posto em janeiro de 200911. 

Em abril de 2010, a juíza Clarice Maria de Andra-

de foi punida pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) com aposentadoria compulsória – pena 

administrativa máxima para magistrados – por 

negligência e falsificação de documento12. Dos 

policiais envolvidos, quatro foram exonerados em 

agosto de 2010.13 Tramitam ainda na Justiça quatro 

processos sobre o caso, um penal e três cíveis. 

Pressão e visibilidade 

O principal objetivo do CDDPH no Pará foi atin-

gido. O vice-presidente do conselho, Percílio de 

Sousa Lima Neto, explica: 

10 Folha de S.Paulo, 29/11/2007. 

11 Folha de S.Paulo, 13/1/2009. 

12 Folha de S.Paulo, 21/4/2010. 

13 Folha de S.Paulo, 5/8/2010. 

“A Comissão Especial que acompanha esses casos 

deflagra um processo investigatório. Para isso, con-

tamos com a imprensa e o Ministério Público como 

aliados fundamentais. A presença da Comissão 

Especial repercute, gera cobrança, as autoridades 

são chamadas a prestar declarações e as respostas 

têm que ser dadas. Isto acaba permitindo o avanço 

das investigações”.14 

Além de identificar as responsabilidades, o 

CDDPH promove a cultura da proteção integral 

da criança e do adolescente. “O conselho tem um 

papel fundamental de controle social, de denún-

cia, de pressão sobre os órgãos responsáveis e 

de cobrança dos gestores”, afirma Márcia Ustra 

Soares, coordenadora nacional do PPCAAM. “Sua 

atuação demonstra que a sociedade está organiza-

da e atenta.” 

No caso de Abaetetuba, a Comissão Especial fez 

uma série de recomendações de políticas públicas 

a ser implementadas por órgãos do Poder Executi-

vo e do Judiciário. Enfatizou também a importân-

cia: da criação de Vara da Infância e da Juventude 

nas comarcas que registram maior número de 

abusos e casos de exploração sexual de crianças e 

adolescentes e da melhoria do funcionamento dos 

serviços judiciários; da implantação de delegacias 

especializadas de proteção à criança e ao adoles-

cente em Abaetetuba e em outros municípios 

afetados por problemas dessa natureza; da garan-

tia de responsabilização das autoridades policiais 

envolvidas no caso; da implantação do Sistema de 

Notificação de Maus-tratos e Violência Sexual nos 

14 Entrevista realizada em maio de 2010. 
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municípios; e da conclusão dos inquéritos policiais 

referentes aos crimes sexuais praticados contra a 

adolescente encarcerada. 

Mais proteção e justiça 

Embora ainda não suficientes, depois desse 

episódio foram implementadas em Abaetetuba 

políticas públicas de atendimento à criança e ao 

adolescente e voltadas às mulheres. Hoje, segun-

do o Conselho Tutelar, a cidade conta com um 

posto do Núcleo de Atendimento à Criança e ao 

Adolescente, uma Delegacia Especial da Criança 

e do Adolescente e uma unidade do Centro Maria 

do Pará, instituição que trabalha no combate à 

violência contra mulheres e na busca da garantia 

de seus direitos. 

O Conselho Tutelar da cidade chega a atender 100 

casos por dia. “Muitos atendimentos são apenas 

encaminhamentos para que órgãos públicos, como 

as secretarias de Saúde e de Educação, tratem a 

criança e o adolescente de forma prioritária, como 

manda o ECA”, explica Joseane da Costa Baia, 

conselheira tutelar de Abaetetuba, em seu segundo 

mandato. “Não adianta ter prédios e estruturas de 

atendimento novos se a mentalidade das pessoas 

não muda.” 

Para Ana Celina Hamoy, coordenadora do Centro 

de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca-

Emaús), entidade que recebeu a menina de Abae-

tetuba em Belém e hoje é responsável pelo acom-

panhamento do caso, o Conselho Tutelar passou a 

receber mais atenção das autoridades municipais. 

Já em nível estadual, segundo ela, não se pode 

dizer que houve grandes melhorias: 

“Conseguimos com que alguns centros de in-

ternação fossem fechados, por terem condições 

indignas de atendimento. Porém, não notamos 

que o estado do Pará tenha olhado melhor para 

esse tema”.15 

Os principais resultados do trabalho da Comis-

são Especial em termos de políticas públicas, no 

entender de Ana Celina, podem ser verificados na 

área de segurança: 

“O Conselho de Segurança passou a ter maior 

cuidado com a infância e a deliberar para esse 

público, coisa que não ocorria. Também não se 

pode negar que, apesar de não ser o ideal, hoje 

Abaetetuba conta com melhores condições na 

delegacia para atendimento. (...) Em todos os 

processos nota-se um esforço do Judiciário para 

agilizar as ações. Apesar de o processo penal 

contar com 12 réus, já está na fase final. Então, 

pode-se dizer que o acesso à justiça para essa 

adolescente está tendo êxito”.16 

15 Entrevista realizada em maio de 2010. Em 5 de agosto de 

2010, depois de concluir o Processo Administrativo Discipli-

nar nº 027/2007-DGPC/PAD, de 19 de dezembro de 2007, 

o Diário Oficial do Estado exibiu as demissões dos delegados 

acusados de transgressões disciplinares.

16 Idem. 
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Manoel Bezerra de Mattos, advogado e militante  
dos Direitos Humanos (Isabella Valle/JC Imagem)
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defenSoreS 
doS direiToS 
HumAnoS 
Os assassinatos de defensores dos Direitos 
Humanos ainda se repetem em grau 
acentuado no Brasil, com maior ou menor 
repercussão. São pessoas atuantes em 
movimentos populares, jornalistas, ativistas, 
militantes políticos, religiosos, advogados, 
agentes dos poderes públicos e cidadãos 
em geral que denunciam e apuram crimes 
relacionados com tortura, corrupção policial, 
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grupos de extermínio, desmatamento, trabalho 

escravo, sistema prisional, violência racial e de 

gênero, homofobia etc. Em razão disso, tornam-se 

alvo de ameaças e atentados por parte dos envolvi-

dos nessas atividades criminosas. 

Já remonta ao final do período da ditadura uma 

extensa lista de brasileiros e brasileiras assassina-

dos pelo enfrentamento corajoso das violações de 

Direitos Humanos. Morto em dezembro de 1988, 

Chico Mendes é o nome mais conhecido de um 

rol de lutadores que inclui Dorothy Stang, Manoel 

Mattos e muitos outros.

Alguns casos de maior destaque foram as exe-

cuções dos padres João Bosco Penido Burnier e 

Rodolfo Lunkenbein e da estilista Zuzu Angel, 

todos em 1976; dos advogados Eugênio Lyra e 

Paulo Fonteles, em 1977; do metalúrgico Santo 

Dias da Silva, em 1979; dos sindicalistas rurais 

Raimundo Ferreira Lima (Gringo) e Wilson 

Pinheiro, em 1980, Avelino Ribeiro, em 1982, 

Margarida Maria Alves, em 1983, Tião da Paz, 

em 1984, Nativo Natividade e João Canuto, em 

1985 (além de dois filhos de Canuto, cinco anos 

mais tarde); do cacique guarani Marçal Tupã-Y, 

em 1983; do religioso Ezequiel Ramin, em 1985; 

do padre Josimo Moraes Tavares, em 1986; do 

sindicalista rural Expedito Ribeiro, em 1991; da 

prefeita Dorcelina Folador, em 1999; do sindica-

lista calçadista Jair Antônio da Costa, em 2005; do 

sindicalista do setor de frios e laticínios Anderson 

Luiz Souza Santos, em 2006; e do trabalhador 

rural sem-terra Elton Brum, em 2009, além de 

dezenas ou centenas de outros. 

Muitos casos chegaram ao CDDPH. Em especial, 

causou indignação internacional o episódio que 

envolveu a missionária de origem norte-americana 

Dorothy Mae Stang. Desde 1966, ela atuava no 

Pará como uma das principais lideranças na 

denúncia de crimes ambientais, trabalhistas e fun-

diários e em favor dos pequenos produtores rurais. 

No dia 12 de fevereiro de 2005, aos 73 anos, ela 

foi morta com seis tiros em uma estrada de terra 

do município paraense de Anapu, a mando de 

dois fazendeiros da região que exploravam terras 

públicas reivindicadas pela sociedade para reforma 

agrária e projetos de desenvolvimento sustentável.1 

A forte reação ao assassinato no Brasil e no 

exterior motivou o trabalho rápido e eficiente da 

polícia e do Ministério Público. De início, o Tri-

bunal de Justiça do Pará condenou, em 2006, um 

dos fazendeiros mandantes do crime a 30 anos de 

prisão, o que gerou a impressão de que o Judiciá-

rio estadual atuava em sintonia com as exigências 

do Estado democrático de direito, rompendo uma 

longa tradição de impunidade diante dos homicí-

dios cometidos no interior do estado em decorrên-

cia de conflitos agrários. Seguiu-se, no entanto, 

um verdadeiro zigue-zague nas decisões judiciais, 

com soltura de réus, anulação de condenações, 

retorno dos acusados a Anapu, retomada das 

ameaças etc. De qualquer modo, em abril de 2010, 

após 15 horas de julgamento, o Tribunal de Justiça 

do Estado do Pará anunciou a última condenação 

do caso Dorothy. 

Todos os envolvidos foram condenados pelo crime: 

Clodoaldo Carlos Batista a 17 anos de prisão; 

1 Brasil Direitos Humanos, 2008: A realidade do país aos 60 

anos da Declaração Universal. Brasília: Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos, 2008. 



207

Rayfran das Neves Salles a 28 anos; Amair Feijoli 

da Cunha a 18 anos; e os mandantes Vitalmiro de 

Bastos Moura, o Bida, e Regivaldo Pereira Galvão, 

o Taradão, a 30 anos de reclusão.2 Após inúmeros 

recursos judiciais protelatórios, Regivaldo Galvão 

foi o último dos envolvidos a ser levado a júri po-

pular, que o condenou como o principal mandante 

do assassinato de Dorothy Stang. No entanto, 

apenas 19 dias após a decretação de sua prisão, 

Regivaldo conseguiu liminar em um pedido de 

habeas corpus e foi solto. Reforçando a necessidade 

de uma atuação célere e eficaz da Justiça estadual, 

o CDDPH esteve presente nas sessões de julga-

mento de Bida e de Taradão. 

O caso Dorothy foi a primeira tentativa de conseguir 

o deslocamento de competência da esfera estadual 

para a federal. Com a reforma do Judiciário, pro-

movida pela Emenda à Constituição nº 45/2004, 

inaugurou-se a possibilidade de federalização dos 

crimes graves contra os Direitos Humanos. O 

procurador-geral da República propôs o Incidente 

de Deslocamento de Competência (IDC) nº 1, inde-

ferido pelo STJ. Os ministros consideraram que a 

Justiça do estado do Pará atuava com regularidade 

no processo, o que afastava a utilização do critério 

mais elementar de federalização do caso. 

Até hoje as irmãs da Congregação de Notre Dame, 

à qual a missionária Dorothy Stang pertencia, e 

os agricultores familiares da região lutam para 

chamar a atenção das autoridades sobre os con-

flitos de terra e as irregularidades das ocupações 

territoriais, frequentes no sul do Pará. 

2 O Globo, 13/4/2010; Folha Online, 13/4/2010; e G1, 

7/6/2010. 

Outro caso acompanhado pelo CDDPH foi o do 

advogado Wellington Carlos Valik de Lima, de 26 

anos, tesoureiro do diretório municipal do PT em 

Carmo do Rio Verde (Goiás), assassinado com três 

tiros em uma lanchonete da cidade em 9 de agosto 

de 1987. Ele auxiliava a Promotoria de Justiça 

no processo contra os assassinos do sindicalista 

Nativo Natividade, secretário da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) goiana, mencionado a pouco 

na relação de defensores dos Direitos Humanos 

executados. O prefeito Roberto Paschoal Liege e o 

fazendeiro Geraldo Reis apareceram nas investi-

gações como supostos mandantes do assassinato 

de Natividade, e o primeiro foi citado também 

no atentado contra Wellington Lima. O CDDPH 

acompanhou a apuração dos dois crimes – no caso 

de Lima, a denúncia foi feita pelo então deputado 

Luiz Inácio Lula da Silva3 – e mobilizou-se para 

exigir do governo de Goiás a apuração dos fatos. 

Em 1989, o pistoleiro Antônio Pinto de Azevedo 

foi condenado a 15 anos de prisão.4 

Outro caso muito divulgado foi o assassinato, em 

outubro de 1996, do advogado potiguar Gilson 

Nogueira de Carvalho. O fato ganhou muita visibi-

lidade por envolver uma autoridade do Rio Grande 

do Norte – o secretário de Segurança Pública e da 

Defesa Social do Estado, Maurílio Pinto de Medei-

ros – e por ter sido denunciado na Corte Interame-

ricana de Direitos Humanos (CorteIDH). 

3 Telex nº 1485, do CDDPH, enviado em 13/8/1987 ao 

deputado Luiz Inácio Lula da Silva. 

4 Telex nº 114, do CDDPH, enviado em 17/3/1989 ao 

doutor José Francisco da Silva, presidente da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), e a 

diversos outros destinatários.
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O advogado foi responsável por uma série 

de denúncias sobre casos de “pistolagem” no 

estado. Entre eles, a chacina de três pessoas em 

5 de março de 1996 na favela Mãe Luiza, em 

Natal. Os sobreviventes reconheceram entre os 

assassinos o policial civil Jorge Fernandes, co-

nhecido como “Jorge Abafador”, que trabalhava 

no gabinete do secretário e seria acusado poste-

riormente de novos homicídios. Outras pessoas 

ligadas ao secretário foram responsabilizadas 

pelos crimes.5 

A execução de Gilson ocorreu em 20 de outubro 

de 1996, oito meses e meio depois daquelas 

denúncias, em uma emboscada de que foi víti-

ma quando chegava à sua propriedade rural em 

Macaíba. 

Apesar das dificuldades de chegar à punição dos 

culpados por crimes dessa natureza, o CDDPH 

tem-se empenhado em acolher denúncias, elucidar 

os fatos e, na medida do possível, pôr em prática 

as providências que cabem ao poder público. A 

proposta de uma ação conjunta permanente que 

articulasse responsabilidades entre instituições ofi-

ciais e entidades da sociedade civil se concretizou 

a partir de 2003, quando começou a ser delineado 

o Programa Nacional de Proteção aos Defensores 

dos Direitos Humanos, que passaria a existir 

formalmente no ano seguinte.6 

O problema era complexo e urgente. Já nos estu-

dos preliminares sobre esse programa, entendia-se 

5 Descrição do caso feita por Humberto Pedrosa Espínola, 

conselheiro do CDDPH, ao ministro da Justiça em ofício de 

23/10/1996. 

6 Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos 

Humanos em Situação de Risco. Brasília: CDDPH, 2004. 

que, entre tantas vidas em risco, havia diferentes 

graus de exposição à violência: 

“Os defensores que não pertencem a uma ins-

tituição pública são os mais vulneráveis. Mas, 

não raro, juízes, promotores, advogados e agentes 

penitenciários também são ameaçados porque 

denunciam ou julgam corporações criminosas”.7 

Em 2004, o CDDPH aprovou a Resolução nº 

14, dando cumprimento à decisão unânime da 

155ª reunião ordinária e criando a Coordenação 

Nacional do Programa. Em 2007, por meio do 

Decreto nº 6.044, o governo federal, atendendo 

à demanda da sociedade civil e reconhecendo a 

Declaração sobre o Direito e a Responsabilidade 

dos Indivíduos, Grupos ou Órgãos da Sociedade 

de Promover e Proteger os Direitos Humanos e 

Liberdades Fundamentais Universalmente Reco-

nhecidos (Resolução 53/144 da Assembléia Geral 

das Nações Unidas, de 1998), institucionalizou a 

Política Nacional de Proteção aos Defensores dos 

Direitos Humanos. Em 2010, foram 60 os homens 

e mulheres protegidos pelo Programa Nacional, 

que tem como uma de suas principais diretrizes 

a constante atuação em regime de interação com 

organizações da sociedade civil. Atualmente, 

tramita no Congresso Nacional um projeto de lei 

para incorporar e institucionalizar definitivamente 

o programa no Estado brasileiro. 

7 Idem. 
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Desde 1999, o advogado Manoel Bezerra de Mattos 

Neto denunciava a ação de um grupo de extermínio 

na divisa entre Paraíba e Pernambuco. Pistoleiros 

vinham matando, em média, duas pessoas por mês 

em Itambé, Condado, Goiana e Timbaúba, no lado 

pernambucano, e em Pedras de Fogo, Juripiranga 

e Alhandra, no lado paraibano. A região tornou-se 

conhecida como “Divisa do Medo”. 

Eleito naquele ano para vereador em Itambé com 

o maior número de votos, Mattos escreveu ao 

deputado Sérgio Leite, líder do PT na Assembleia 

Legislativa de Pernambuco: “(...) Chega-se ao 

absurdo de Itambé ter um excessivo número de 

óbitos por morte violenta, (...) sem identificação 

dos criminosos. Chegam a falar que morreram 

mais de oitenta”.8 Ele se referia à escalada de 

violência em curso desde o ano anterior em seu 

município, de apenas 36 mil habitantes, que vivia 

um clima de terror. 

Nessa carta, Mattos descreveu em detalhes o que 

havia apurado. Acusou como matadores justiceiros 

conhecidos, vigias de bairros e policiais, que agiam 

financiados por empresários e com o apoio de 

8 Carta ao deputado estadual Sérgio Leite, de 23/5/2000. 

políticos locais e até de um juiz e um promotor. 

Informava até mesmo a suposta existência de um 

centro de treinamento e de uma base paramilitar 

entre Ferreiros e Timbaúba. O poder de intimi-

dação dos grupos de extermínio havia chegado à 

imposição de toque de recolher em algumas partes 

da cidade. 

Mattos, que era membro da Comissão de Direitos 

Humanos da OAB de Pernambuco, vice-presi-

dente estadual do PT e ex-presidente da Câmara 

Municipal de sua cidade, pedia ao deputado Leite 

para “ajudar Itambé a libertar-se deste caos”. Dizia-

se consciente do risco que corria ao “fazer este 

alerta”. Quinze meses depois, preocupado com a 

escalada de violência na “Divisa do Medo”, Mattos 

escreveu ao ministro da Justiça, José Gregori. Nes-

sa carta, apontava o aumento, entre 1999 e 2000, 

de três para 12 homicídios de autoria desconhe-

cida em sua região, “vitimando meninos de rua, 

marginais, homossexuais e trabalhadores rurais”.9 

A matança, portanto, havia quadruplicado. 

9 Carta ao ministro da Justiça, José Gregori, de 16/8/2001, 

citando uma reportagem publicada no ano anterior pelo 

Correio da Paraíba. 

mAnoel mATToS:  
morTeS nA “diviSA do medo” 
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“Alarmados com o agravamento do clima de inse-

gurança”, informava Mattos, moradores de Itambé 

haviam formado uma comissão e viajado a Recife 

para levar o problema à Secretaria de Segurança 

Pública. Um delegado especial nomeado pelo 

órgão logo prendeu dois pistoleiros; seu sucessor 

obteve ordem de prisão preventiva de mais dez e 

prendeu cinco deles. A certa altura, porém, esse 

delegado foi “injustificada e escandalosamente 

afastado”, nas palavras de Mattos, “deixando aque-

les que ousaram denunciar os grupos de extermí-

nio e testemunhar contra seus membros expostos 

à sanha dos assassinos”. 

Após essa iniciativa, Mattos passou a correr risco 

de morte. Pediu à Polícia Federal proteção urgente 

para os denunciantes e fez uma comunicação 

ao governador da Paraíba, José Maranhão, e ao 

de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, “para que 

seja feita justiça e se garantam as investigações e 

as vidas”. Em 2005, a Comissão Parlamentar de 

Inquérito sobre grupos de extermínio no Nordeste, 

da Câmara dos Deputados, determinou a investi-

gação dos suspeitos, mas as resoluções não foram 

cumpridas. O relatório final fazia menção a dele-

gados, policiais, um promotor, um juiz e até um 

deputado, todos acusados de participação direta ou 

de conivência com os grupos. 

“Estão vindo para me pegar” 

Em 2006, um folheto exibia a cronologia das situ-

ações de perigo enfrentadas pelo ativista durante a 

época em que pedira proteção policial: 

“8 de outubro de 2001 – Pistoleiros atacam Mattos 

quando presta contas do mandato de vereador 

na tribuna livre de Itambé. Escapa dos tiros por 

pouco. Duas semanas depois, quase é atropelado 

intencionalmente. Acusa o irmão do prefeito José 

Carrazzoni”. 

“5 de novembro de 2001 – Ao voltar do Recife, um 

Corsa intercepta seu carro. Os ocupantes apontam 

armas. Mattos e o motorista fogem e param num 

posto policial, onde conseguem escolta até Itambé”. 

“Dezembro de 2001 – Na praça, a iluminação é 

desligada. Ao ver os PMs César e Flávio Inácio se 

aproximando armados, Mattos esconde-se num 

quiosque”. 

“12 de maio de 2002 – Mattos está num vizinho e 

o avisam de que uma Fiorino ronda. O motorista 

seria o PM Flávio, acompanhado de um desconhe-

cido, que aponta a casa do vereador”. 

“25 de agosto de 2002 – Em ato público no pátio 

da feira, o mesmo soldado para a 5 metros com a 

mão na arma e olhar ameaçador”.10 

Duas semanas depois desta última cena, em 9 de 

setembro de 2002, uma equipe da ONG Justiça 

Global esteve em Itambé e entrevistou Mattos, que 

desabafou: 

“Já disse para minha esposa que estão vindo para 

me pegar... Tenho consciência do meu dever, do que 

estou fazendo, que é proteger a humanidade, mas sei 

que vou morrer. Os caras não estão de brincadeira, 

já mataram um vereador aqui em Pedras de Fogo”.11 

10 Folheto em homenagem a Manoel Mattos distribuído 

pelo deputado federal Fernando Ferro, 2006. 

11 Idem. 
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A situação do defensor ganhou repercussão inter-

nacional. No primeiro dia de abril de 2003, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH) 

dirigiu-se à Justiça Global, no Rio de Janeiro, para 

comunicar que tinha enviado ao governo do Brasil 

pedido de medidas imediatas “para proteger a 

vida e a integridade pessoal de Manoel Bezerra de 

Mattos, Rosemary Souto Maior de Almeida, Luiz 

Tomé da Silva Filho e Josefa Ferreira da Silva”. 

A essa altura, o grupo de criminosos agia com 

desenvoltura, apertando o cerco contra aqueles que 

se opusessem a suas ações. Dois dias depois do 

pedido de proteção a Mattos feito pela CorteIDH, o 

ex-pistoleiro Luiz Tomé, conhecido como Lula, que 

resolvera colaborar nas investigações e fora grave-

mente ferido em um atentado, morreu no hospital 

sob suspeita de negligência médica. 

Mais uma semana se passou. Em 11 de abril de 

2003, a Comissão Especial sobre Crime Organiza-

do na Divisa de Pernambuco e Paraíba, criada pelo 

CDDPH, enviou às autoridades um ofício em que 

reforçava o pedido de proteção para Mattos, para a 

promotora Rosemary e para Marilza Borges, juíza 

de direito de Itambé. Enfim, policiais passaram 

a escoltar Mattos, mas a proteção foi suspensa 

porque, de acordo com a Polícia Federal, o ativista 

desobedecia às ordens de segurança. 

O sábado fatal 

No dia 24 de janeiro de 2009, um sábado, Mattos 

foi assassinado no final da noite, aos 40 anos.12 Ele 

12 Informação reproduzida no documento enviado pelo 

procurador-geral da República Antonio Fernando Barros e 

estava em Pitimbu, cidade praiana da Paraíba, si-

tuada a cerca de 1 hora de viagem de João Pessoa. 

A reconstituição do episódio baseia-se nos depoi-

mentos de duas testemunhas ouvidas pela Justiça. 

Gilvan Adelino da Silva, que trabalhava para Mat-

tos, declarou:

“(...) Que na hora do crime chegaram duas pesso-

as armadas; que o primeiro estava com uma arma 

pequena, mandando as pessoas se deitarem; que o 

segundo chegou por trás de um carro do motorista 

de Manoel; que este chegou de frente para a vítima; 

que, quando a vítima ia se levantando e pegando 

na cadeira e perguntando ‘o que é isso?’, logo 

depois recebeu o disparo; que foi o ‘José Parafina’ 

que deu o disparo; (...) que após dar o primeiro 

disparo, o acusado deu dois passos para a frente, 

colocou outro cartucho e disparou na lateral do 

rosto da vítima”.13 

O pano de fundo do crime está descrito no depoi-

mento da viúva de Mattos: 

“A vítima começou a receber ameaças desde que 

começou a investigar a morte de trabalhadores 

rurais e homossexuais; (...) que a vítima descobriu 

que existia um grupo de extermínio que eliminava 

essas pessoas; que a vítima citava o cabo César, 

o soldado Flávio, o vigia Emanuel, ex-agentes 

penitenciários; que também estavam envolvidos 

Silva de Souza ao ministro-presidente do Superior Tribunal 

de Justiça, em 22/6/2009.

13 Depoimento de Gilvan Adelino da Silva à juíza Marilia 

Falcone Gomes Lócio, em 11/1/2010.
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políticos poderosos da região; (...) que quando 

terminou a CPI do Extermínio veio a Itambé 

uma relatora da ONU; que ouviu várias pessoas e 

inclusive uma pessoa conhecida como ‘Chupeta’, 

que prestou depoimento e deu mais nomes para a 

relatora, inclusive políticos e policiais envolvidos; 

que, no mesmo dia em que prestou depoimento, 

no final da tarde, ‘Chupeta’ foi assassinado; que o 

acusado Flávio fez várias ameaças à vítima e que 

isso ocorreu desde que foi preso pelas denúncias 

de Manoel Mattos; que depois que foi solto, Flávio 

passou a fazer ameaças mais concretas; (...) que 

a cidade toda passou a comentar que o crime foi 

encomendado por Flávio, junto com Cláudio e que 

‘Parafina’ e Sérgio seriam os executores; (...) que 

a família está com medo, mas tem que lutar pela 

justiça”.14 

A passos lentos 

Após o assassinato de Mattos, a promotora de 

Justiça da comarca de Itambé, Rosemary Souto 

Maior, encaminhou ao CDDPH um documento 

com informações pormenorizadas, com nomes e 

fotos de vítimas – “adolescentes em conflito com a 

lei, ex-presidiários, líderes de trabalhadores rurais 

e homossexuais” – bem como com a descrição dos 

crimes e o andamento das investigações. 

A mãe de Manoel Mattos, Nair Ávila dos Anjos, 

passou a receber ameaças de morte, e outros 

membros da família tiveram de mudar de cidade 

em busca de segurança. Em 13 de fevereiro de 

2009, Nair foi recebida em Recife pelo presidente 

14 Depoimento de Alcione Almeida de Lima à Justiça.

Luiz Inácio Lula da Silva, que, segundo ela, lhe 

teria prometido tomar providências a respeito do 

caso do assassinato de seu filho: 

“Não vou me calar enquanto pessoas continuam mor-

rendo em troca de 10, 20, 30 mil reais. Esse é o valor 

pago pela encomenda da morte de pessoas que lutam 

pelo direito dos mais fracos, como meu filho, que foi 

executado”.15 

A falta de avanços na investigação levou o conselho 

a atender ao pedido feito pessoalmente por Nair ao 

colegiado e a empenhar-se com forte determinação 

no trabalho junto ao procurador-geral da República 

e os ministros do Superior Tribunal de Justiça para 

que se inaugurasse, finalmente, a federalização 

prevista na Constituição desde 1º de janeiro de 

2005. Em agosto de 2009, uma Comissão Espe-

cial do CDDPH liderada por seu presidente, o 

ministro Paulo Vannuchi, deslocou-se até Paraíba 

e Pernambuco para uma série de contatos com 

autoridades, inclusive os governadores dos dois 

estados. O caso de Manoel Mattos foi tratado como 

emblemático e de gravidade extrema dentro do 

cenário de alta incidência de violações dos Direitos 

Humanos na região.16 

A federalização do caso, que o levou para a esfera 

de competência da Justiça Federal, teve como 

argumentos o possível envolvimento de autorida-

des estaduais nos crimes denunciados e a óbvia 

repercussão internacional, decorrente do empe-

nho direto de organismos da OEA e da ONU no 

15 Portal Correio, 19/8/2009.

16 Relatório da Comissão Especial do CDDPH constituída 

pela Resolução nº 4/2009. 
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esforço de salvar a vida de Manoel Mattos. Ofícios 

foram encaminhados à Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, ao Minis-

tério da Justiça e ao Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) pelas ONGs peticionárias junto à CorteIDH, 

pelo presidente da OAB de Pernambuco, Henrique 

Mariano, e pelo secretário executivo de Justiça e 

Direitos Humanos do estado, Rodrigo Pellegrino, 

pedindo urgência nesse processo. Henrique Maria-

no justificou sua posição: 

“A gravíssima situação de ameaça aos familiares 

relatada durante a audiência em Itambé mostra 

que a federalização do caso é urgente, inclusive 

para coibir a ação dos grupos de extermínio que 

atuam na região de fronteira entre a Paraíba e 

Pernambuco. A juntada do termo da audiência 

tem o objetivo de reforçar a instrução do processo 

de pedido de federalização que, hoje, se encontra 

no STJ”.17 

Na “Divisa do Medo”, o risco ainda cerca aqueles 

que têm seu nome associado ao caso de Mattos. 

Na noite de 9 de junho de 2010, em Itambé, um 

homem desferiu um tiro que atingiu de raspão 

a cabeça de uma testemunha do processo que 

investiga a execução do ex-vereador e comerciante 

Maximiano Rodrigues Alves. 

O atentado ocorreu apenas uma semana depois 

que a ONU citou o caso de Mattos e reforça a 

importância dos processos de federalização em 

situações desse tipo: 

17 Comunicado OAB-PE, 22/1/2010. 

“Os esforços para combater os grupos de extermínio 

[no Brasil] foram recebidos com resistência violen-

ta. (...) A tendência geral tem sido de que os casos 

não são transferidos [para a esfera federal]. Um 

pedido de federalização sobre o assassinato de Ma-

noel Mattos estava ainda pendente de julgamento 

até a data deste relatório”.18 

As informações sobre o atentado contra Alves 

foram encaminhadas a diferentes órgãos,19 den-

tro e fora do país, como também à ministra do 

STJ Laurita Vaz, relatora do processo de IDC. A 

instauração desse mecanismo jurídico permitiria 

a federalização da investigação, do processamento 

judicial e do julgamento de crimes. A competên-

cia seria transferida diretamente para a Polícia 

Federal, para o Ministério Público Federal e para a 

Justiça Federal de Pernambuco (conforme pedido 

do procurador-geral da República), o que, em tese, 

garantiria maior isenção às investigações. 

Em julho de 2010, o Estado brasileiro recebeu a 

reiteração da Medida Cautelar de 2002, da Comis-

são Interamericana de Direitos Humanos, que 

restabelece a necessidade de proteger a integridade 

e a vida da promotora Rosemary. Além dela, a 

comissão determina a proteção da Polícia Federal 

aos deputados Luiz Couto e Fernando Ferro, bem 

como aos familiares de Mattos. 

Nas palavras da doutora Ivana Farina Navarrete 

Pena, procuradora de Justiça do estado de Goiás e 

18 Relatório da ONU sobre execuções sumárias no Brasil, 

2010. 

19 ONU, CorteIDH, Ministério da Justiça e Secretaria de 

Direitos Humanos.
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representante do Conselho Nacional de Procurado-

res-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e 

da União, que foi relatora desse caso na Comissão 

Especial do CDDPH, enquanto não houvesse uma 

definição sobre o deslocamento e seus desdobra-

mentos, o CDDPH se manteria alerta, acompa-

nhando o assunto e mantendo-o vivo em sua pauta 

de discussões e reuniões ordinárias, dedicando-se 

ela própria a inúmeros diálogos de esclarecimento 

e sensibilização junto aos ministros do STJ que 

decidiriam o caso. 

Finalmente, como marco histórico na luta bra-

sileira em defesa dos Direitos Humanos e passo 

promissor na extinção da impunidade e na repres-

são rigorosa do grupo de extermínio, fazendo-se 

justiça a Manoel Mattos, em 27 de outubro de 2010 

a Terceira Seção do STJ tomou a decisão inédita de 

federalizar o caso, abrindo novas perspectivas para 

episódios semelhantes ocorridos em vários outros 

estados onde as autoridades locais se revelam 

omissas, incapazes, despreparadas ou desinte-

ressadas de investigar, processar e condenar os 

responsáveis por graves violações aos Direitos 

Humanos, repercutidas internacionalmente. 

O julgamento da federalização 

O dia 27 de outubro de 2010 marcou a história 

dos Direitos Humanos no Brasil. O CDDPH 

acompanhou de perto os passos do Superior 

Tribunal de Justiça até o momento do julgamento 

do IDC nº 02. 

Depois de 16 meses, o pedido de federalização do 

caso Manoel Mattos, formulado pelo procurador-

geral da República Antonio Fernando Barros e 

levado adiante por Roberto Gurgel, atual procura-

dor-geral, e Déborah Duprat, atual vice-procurado-

ra-geral da República, foi vitorioso: 

“A Seção, por maioria, acolheu parcialmente o 

pedido ministerial e deferiu o deslocamento de 

competência para a Justiça Federal no Estado da 

Paraíba da ação penal nº 022.2009.000.127-8, 

a ser distribuída ao Juízo Federal Criminal com 

jurisdição no local do fato principal, bem como da 

investigação de fatos diretamente relacionados ao 

crime em tela, ratificados todos os atos praticados 

na referida ação penal. Determinou, ainda, seja 

remetida cópia integral dos autos às Corregedorias 

dos Tribunais de Justiça dos Estados da Paraíba e 

de Pernambuco e aos Ministérios Públicos desses 

estados. Por fim, determinou a expedição de ofício 

ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça, nos 

termos da retificação de voto da Sra. Ministra 

Relatora. Vencidos os Srs. Ministros Celso Limongi 

(Desembargador convocado do TJ/SP) e Honildo 

Amaral de Mello Castro (Desembargador convoca-

do do TJ/AP). Votaram com a Relatora os Srs. Mi-

nistros Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, 

Og Fernandes e Haroldo Rodrigues (Desembarga-

dor convocado do TJ/CE). Vencidos os Srs. Minis-

tros Celso Limongi (Desembargador convocado do 

TJ/SP) e Honildo Amaral de Mello Castro (Desem-

bargador convocado do TJ/AP). Não participou do 

julgamento o Sr. Ministro Gilson Dipp (Art. 162, § 

2º, RISTJ). Presidiu o julgamento a Sra. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura”. 

De acordo com a promotora de Justiça de Itambé 

(PE) Rosemary Souto Maior, “a decisão é uma 
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importante resposta à sociedade. Sabemos que a 

dedicação dele [Mattos] não foi em vão. A semente 

plantada já está dando frutos. Como promotora de 

Justiça, fico feliz porque o MP-PE está dando a sua 

contribuição na construção desta nova realidade”, 

acrescentou. 

O deputado federal Fernando Ferro, líder do PT, 

de quem Manoel Mattos foi assessor, afirmou que 

“além de ser inédita, a federalização desse caso foi 

uma conquista histórica para a luta dos Direitos 

Humanos no Brasil”. O deputado acrescentou, 

ainda, que pelo fato de se encontrar numa área de 

fronteira, com graves dificuldades das autoridades 

locais no combate aos grupos de extermínio, o 

caso Manoel Mattos forçou o reconhecimento da 

necessidade de uma resposta jurídica e política 

que combata, definitivamente, a ação desses gru-

pos criminosos. 
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O ex-deputado Hildebrando Pascoal a caminho do julgamento no Tribunal do Júri 
de Brasília, 27 de novembro de 2006 (Givaldo Barbosa/Agência O Globo)
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crime e  
políTicA
O CDDPH também recebe e apura denúncias 
de violações de Direitos Humanos cometidas 
por representantes do poder público 
envolvidos em graves episódios de violência 
relacionados com promiscuidade entre 
autoridades e bandidos ou infiltração do crime 
organizado na estrutura do Estado. A atuação 
do grupo comandado pelo ex-policial militar e 
deputado acreano Hildebrando Pascoal, caso 
emblemático, foi investigada pelo conselho, 
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constatando-se a ocorrência de homicídios com 

horripilantes requintes de crueldade. 

O deputado estadual e depois federal que co-

mandava um esquadrão da morte no Acre estava 

acostumado a exercer poder ilimitado em seu 

estado, decidindo inclusive o destino de algumas 

ações policiais. A entrada em cena do CDDPH 

contribuiu decisivamente para mudar o cenário 

confortável em que ele se movia, quando as inves-

tigações revelaram indubitável envolvimento do 

parlamentar no esquema criminal. 

Imprensa e interesses políticos entram, muitas 

vezes, em conflito. O CDDPH analisou diversos 

casos ao longo dos últimos anos sobre esses atritos 

que, muitas vezes, terminaram em agressões 

físicas e até mortes. Em conjunto com a ABI, o 

conselho pressionou pela abertura de investiga-

ções, em 2000, sobre as agressões sofridas pelos 

filhos do jornalista Ricardo Noblat. Representando 

a ABI no órgão, Carlos Chagas relatou não haver 

dúvida sobre a conexão entre as denúncias feitas 

contra o governo do Distrito Federal pelo Correio 

Braziliense, então dirigido por Noblat, e os epi-

sódios que envolveram Gustavo e André Noblat. 

“Salta aos olhos o inusitado de as covardes agres-

sões terem acontecido na presença de elementos 

notoriamente ligados ao senador (Luiz Estevão) 

e ao atual governo do Distrito Federal”, escrevia 

Chagas. Como apontou o relatório, a Polícia Civil 

retomou as investigações somente quando o 

CDDPH passou a acompanhar o caso.

Em outros episódios, no entanto, o conselho 

só foi acionado quando a violência homicida já 

estava consumada, como ocorreu com o jornalista 

Ronaldo Santana de Araújo, morto em outubro de 

1997 quando se dirigia à Rádio Jornal de Euná-

polis, na Bahia. Um dos acusados confessou ter 

sido contratado por funcionários da administração 

municipal. O caso também foi apurado pela Socie-

dade Interamericana de Imprensa, que entregou 

um relatório ao CDDPH, em 2006, quando alguns 

dos envolvidos no crime já haviam sido absolvidos. 

Nessas situações, cabe ao conselho pressionar para 

que promotores apresentem recursos ou reabram 

o caso para conseguir a condenação dos culpados.

Entre os políticos vítimas da convivência entre 

crime e poder, dois casos se notabilizaram perante 

a opinião pública no início dos anos 2000: o assas-

sinato dos prefeitos paulistas Toninho do PT, de 

Campinas, e Celso Daniel, de Santo André.

Incertezas em Campinas e Santo André

Poucos crimes ligados a líderes políticos apresen-

taram tanta dificuldade de investigação quanto 

o de Toninho do PT. O prefeito de Campinas, 

Antonio da Costa Santos, foi morto em 10 de se-

tembro de 2001. Três anos depois, sem ter mais a 

quem recorrer, sua viúva, Roseana Moraes Garcia, 

procurou o CDDPH com o argumento de que as 

conclusões do inquérito policial, acolhidas pelo 

Ministério Público Estadual, eram insuficientes e 

estavam em desacordo com os indícios dos fatos 

e com testemunhos obtidos. Atendendo ao apelo, 

o órgão decidiu criar, naquele mesmo ano, uma 

Comissão Especial para acompanhar os fatos.

Conforme foi apurado, os problemas começaram 

ainda na cena do crime. Toninho foi morto ao sair 

de um shopping. A grande presença de curiosos 

no local e a chegada de diferentes equipes policiais 
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geraram problemas na preservação da cena. Os 

representantes do CDDPH constataram que, nos 

dias seguintes, vários policiais fizeram uma investi-

gação paralela à oficial, em tese buscando projeção 

profissional. “Mas a outra face da moeda dessas 

atividades pode ser a desinformação, o despista-

mento e a manipulação”, advertia o texto elaborado 

pelo conselheiro Humberto Espínola, em parceria 

com a OAB e o Ministério Público Federal.

Inicialmente, a Polícia Civil de Campinas pediu 

o indiciamento de um grupo de jovens de uma 

favela, que foi preso. Mas os rapazes denunciaram 

ter sido torturados para confessar um crime que 

não praticaram. Tempos depois, surgiu uma nova 

versão, a de que Toninho foi morto porque seu car-

ro estava na rota de bandidos em fuga. Em parale-

lo, havia desde o primeiro momento a hipótese de 

se tratar de um crime político. Fermino Fecchio, 

ex-ouvidor da polícia de São Paulo e atual ouvidor 

nacional dos Direitos Humanos, lembra: 

“A polícia de Campinas conduziu o inquérito da 

maneira que quis, escondendo, apagando provas, 

nomeando para as investigações pessoas que ha-

viam sido presas sob a acusação de associação para 

o narcotráfico”.1

1 Entrevista realizada em junho de 2010.

Manifestantes durante ato pela paz realizado duas semanas após o assassinato do prefeito Antonio da 
Costa Santos, o Toninho do PT. Campinas (SP), 24 de setembro de 2001 (Marcos Peron/Folhapress)
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Na conclusão do inquérito policial, a versão que 

imperou foi a de que Toninho estava no lugar 

errado na hora errada. Quatro homens foram 

apontados como responsáveis, entre eles Wan-

derson Nilton da Paula Lima, conhecido como 

Andinho, que chefiava o crime organizado na 

região. Os outros três, um deles policial militar, 

eram integrantes do grupo criminoso de Andinho 

e acabaram mortos nos meses seguintes pela ação 

da própria polícia do estado de São Paulo. Duas 

das mortes ocorreram em uma operação policial 

que, novamente, gerou estranheza. Policiais de 

Campinas foram a Caraguatatuba, distante 230 

quilômetros, sem nenhuma autorização judicial, 

em busca de Valmir Conti e Anderson José Bastos, 

que acabaram executados de madrugada dentro 

de um condomínio fechado. Esse fato levou o 

CDDPH a indicar a possibilidade de “queima de 

arquivo”. Meses depois das execuções de Caragua-

tatuba, dois policiais civis de Campinas, envolvidos 

no fato, foram detidos sob a acusação de fazer 

parte do bando de Andinho. 

O único sobrevivente entre todos os acusados, 

Andinho, admitiu ter praticado vários crimes, 

mas nunca assumiu a participação na morte do 

prefeito. Andinho comandou diversos sequestros 

em Campinas à época do homicídio e chegou a 

ser pronunciado, mas o Tribunal de Justiça de 

São Paulo decidiu, em 2009, manter decisão de 

primeira instância, que discordou da conclusão 

do inquérito policial e apontou insuficiência de 

provas para levá-lo a julgamento pelo homicídio. 

O processo teria, então, de ser reaberto. “Mas 

imagina reabrir um processo sete, oito anos 

depois. A polícia negligenciou a coleta de provas 

desde o momento do assassinato do prefeito, 

como assinala a sentença do Juízo de Campinas”, 

reitera Fermino Fecchio.

Roseana, a viúva do prefeito, aponta algumas pos-

síveis causas do crime, todas descritas no relatório 

do CDDPH. A argumentação de que Toninho 

contrariou muitos interesses escusos leva à sus-

peita de homicídio encomendado. Surgiu também 

a hipótese de que a revisão de contratos de trans-

porte público, controlado em parte, naquela época, 

por diferentes facções políticas, tivesse provocado 

o crime, mas essa possibilidade intrigou a comis-

são do CDDPH. 

“Com tudo isso, o caso do assassinato do prefeito 

de Campinas é para mim uma espécie de ‘caso 

Kennedy’ brasileiro, onde os numerosos indícios 

de conspiração deixam desacreditada a versão 

predominante”, destaca Humberto Espínola2. 

Permanece “a certeza da dúvida”.

Situação de impotência semelhante viveu o 

CDDPH diante do caso do sequestro e assassinato 

de Celso Daniel, prefeito de Santo André, em São 

Paulo. Quando o caso chegou ao conselho, já havia 

se formado um emaranhado de dificuldades. O 

assassinato do prefeito ocorreu em 2002 e, de lá 

para cá, uma série de fatos deixou dúvidas sobre o 

episódio.

Acionou-se o CDDPH, nos dois casos, depois 

que autoridades estaduais não deram andamento 

às investigações ou chegaram a conclusões que 

contrariavam a evidência dos fatos e a versão mais 

aceita por parentes ou pela opinião pública. “A 

autoridade encarregada constitucionalmente de 

2 Idem.
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apurar é a estadual, que foi inteiramente omissa. 

Mas ninguém cobra isso do governo do estado de 

São Paulo”, afirma Fecchio.

No caso de Celso Daniel, a Justiça decidiu man-

dar a júri popular Sérgio Gomes da Silva, que 

trabalhara com o prefeito e dirigia o carro no mo-

mento em que ocorreu o sequestro. O Ministério 

Público Estadual, diferentemente do que afirmou 

a autoridade policial no inquérito, conclui suas 

investigações apontando homicídio triplamente 

qualificado e sustenta que o empresário enco-

mendou a morte do prefeito, que se recusava 

a aceitar um esquema de propinas dentro de 

sua administração. Mas não se sabe se os dados 

colhidos nas investigações serão suficientes para 

explicar o crime e punir os culpados. 

Em 18 de novembro de 2010, um dos sete acusa-

dos, Marcos Bispo dos Santos, foi condenado a 18 

anos de prisão pela participação no sequestro e 

assassinato de Celso Daniel. 

Enterro do prefeito Celso Daniel. Santo André (SP), 21 de janeiro de 2002 (Eduardo Knapp/Folhapress)
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“Mantenho preso ou solto?” Com essa frase, 

delegados de polícia do Acre mostravam sua 

subordinação aos poderes locais. Hildebrando 

mandava soltar, prender ou matar. Inicialmente 

deputado estadual e depois federal, ele intimida-

va tudo e todos no estado. A imprensa fazia parte 

do rol de intimidados. Assem Neto, então na TV 

Gazeta de Rio Branco, disse aos integrantes da 

Comissão Especial do CDDPH que os repórteres 

se negavam a trabalhar em pautas relacionadas 

ao grupo de extermínio de Hildebrando. Inter-

ceptações telefônicas descritas em relatório do 

conselho revelam contatos que o ex-deputado fez 

com donos de emissoras de TV locais para avisar 

que não deveriam exibir nada sobre o esquadrão 

da morte em entrevistas da Polícia Federal a 

respeito. 

O que fundamentou a manutenção do poder do 

ex-coronel da polícia militar foi a estreita ligação 

com as corporações policiais. Hildebrando atuava 

como um coronel da chamada República Velha. 

No comando do crime organizado acreano, con-

tava não apenas com essa aliança mas também 

com a omissão dos poderes públicos. A certeza de 

impunidade alimentou seu grupo de extermínio, 

que cometeu os chamados “crimes da motosserra”. 

Estima-se que os matadores fizeram mais de 100 

vítimas nas décadas de 1980 e 1990. Invariavel-

mente, os mortos recebiam uma sentença: esquar-

tejamento.

Há diversos relatos que mostram que o ex-

deputado atuava como poder paralelo no Acre. O 

caso que mais chamou a atenção foi o episódio da 

morte de seu irmão, Itamar Pascoal, igualmente 

policial militar. O deputado espalhou cartazes por 

todo o estado oferecendo recompensa para quem 

informasse o paradeiro do suposto assassino – o 

telefone para informações era o do próprio par-

lamentar. José Hugo Alves Júnior foi, por fim, 

localizado e morto.

O poder do ex-coronel ficou evidente para o 

desembargador Gercino José da Silva Filho, 

atual ouvidor agrário nacional, que presidiu um 

dos julgamentos contra ele. Como presidente 

do Tribunal do Júri, Silva Filho viu-se obrigado 

a absolver o réu devido ao medo dos jurados de 

sofrer represálias. Sem respaldo, não conseguiu 

rever a decisão. Anos depois, já na presidência do 

Tribunal de Justiça do Acre, ainda tentou reabrir o 

caso e convocou a Secretaria de Segurança Pública, 

HildebrAndo pAScoAl e oS 
crimeS dA moToSSerrA
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a Polícia Militar e o Ministério Público para adotar 

medidas enérgicas contra o grupo de extermínio. 

Mas não conseguiu:

“Todos se recusaram a me prestar apoio, dizendo 

que eles não eram loucos de tomar uma posição 

contrária ao Hildebrando, porque fatalmente 

seriam mortos.”3

Quando procurou o CDDPH, o desembargador 

começou a virar o jogo, mesmo diante das ameaças 

públicas do ex-deputado, que, sem qualquer limi-

te, utilizava o plenário da Assembleia Legislativa 

para hostilizá-lo. Hildebrando chegou a enviar um 

irmão, Sete Pascoal, para visitar o gabinete de Silva 

Filho e comunicar que sua família o mataria. Uma 

das primeiras providências do conselho foi convocar 

a Polícia Federal e outros órgãos para fazer a prote-

ção do desembargador, além de ouvir testemunhas. 

A subcomissão4 formada para apurar a série de 

crimes contava com Ricardo Nakahira, procurador 

da República no estado, José Roberto Figueiredo 

Santoro, procurador federal dos Direitos do Cidadão 

Adjunto, e Luiz Antônio Batista Nilo, da Polícia 

Federal no Acre, além de integrantes do Ministério 

Público local e da Polícia Militar.

Todos os 30 inquéritos selecionados pela subco-

missão e desarquivados apresentavam homicídios 

com o mesmo modus operandi: esquartejamentos e 

corpos abandonados à beira de estradas. Enquanto 

3 Idem.

4 Em 1997, foram criadas a Comissão Especial, com base 

na Resolução nº 2, e a subcomissão, com base na Resolução 

nº 3, ambas para proceder a levantamento sobre a situação 

de violência no estado do Acre.

a Polícia Federal e o Ministério Público Federal 

trabalhavam em conjunto para esclarecer os casos, 

a Assembleia Legislativa do Acre deu reiterados 

sinais de que não tinha interesse na apuração. Um 

ofício do CDDPH de 1997 constatava, sobre os 

deputados estaduais: “Era evidente que estavam 

‘preparados’ para defender qualquer afirmação de 

envolvimento de policiais ou mesmo de deputados 

com a onda de crimes naquele estado”.5

O conselheiro Percílio de Sousa Lima Neto, 

integrante da Comissão Especial, considera que 

o caso foi emblemático na história do conselho. 

“Era inacreditável: a esfera pública sob o domínio 

de um homem que chefiava as principais ações do 

crime organizado naquele estado”, afirma. 

Federalização contra a impunidade

As investigações, acompanhadas pelo procurador 

da República Luiz Francisco Fernandes de Souza, 

concluídas um ano depois, não deixavam dúvidas 

quanto ao envolvimento de Hildebrando em um 

sem-número de práticas delituosas promovidas 

por policiais civis e militares. No entanto, o pedido 

de federalização do processo não era atendido 

pela Justiça. A situação começou a pender contra 

o ex-coronel quando uma das testemunhas que 

seriam ouvidas pela comissão do CDDPH no Acre 

foi assassinada na véspera do depoimento. Por se 

tratar de testemunha de um órgão federal, o caso 

passou para a alçada federal. Mesmo assim, outras 

testemunhas seriam assassinadas ao longo das 

apurações. 

5 Ofício do CDDPH, 24/9/1997.



224

Quando a investigação foi encerrada, Hildebran-

do havia sido eleito, então deputado federal, e 

estava pronto para assumir a cadeira na Câmara 

dos Deputados. Nesse momento, deputados e 

senadores receberam o dossiê preparado pelo 

conselho enumerando os crimes do ex-policial. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 

Narcotráfico, criada para investigar o caso, expôs 

aos brasileiros os macabros desdobramentos das 

apurações iniciadas pela Comissão Especial e pela 

subcomissão. 

A CPI decidiu recomendar um processo de cassa-

ção do mandato, mas a Mesa Diretora da Câmara 

dos Deputados chegou a arquivar, em fevereiro 

de 1999, o pedido contra o parlamentar sob o 

argumento de que os crimes haviam sido come-

tidos antes da posse. No entanto, outro deputado 

mostrou que Hildebrando havia se incriminado 

em escutas telefônicas da Polícia Federal após a 

diplomação, podendo, portanto, ser julgado por 

seus pares6. 

Para o desembargador Gercino José da Silva Filho, 

não há dúvidas de que, se tivesse tido oportunida-

de, o deputado levaria adiante o plano de matá-lo:

“Ele não respeitava ninguém e confiava plenamen-

te na impunidade. (...) Quando Hildebrando foi 

depor na PF, disse na própria delegacia – já que 

eles não podiam prendê-lo por conta da imunidade 

– que me mataria naquela mesma noite”.7

6 “Câmara vai rever processo contra Hildebrando”. O 

Estado de S. Paulo, 26/2/1999.

7 Entrevista realizada em junho de 2010.

Mas a atuação do CDDPH, com o pedido de refor-

ço na segurança do desembargador, garantiu sua 

proteção. O ex-deputado teve o mandato cassado 

em 1999 e foi preso em seguida. 

Depois disso, o Judiciário e o Ministério Público 

Estadual, sentindo-se seguros para dar sequência 

às investigações, levaram o ex-coronel a sucessi-

vos julgamentos que resultaram em mais de 100 

anos de prisão. Em setembro de 2009, em mais 

um julgamento, o Tribunal do Júri do Acre pro-

feriu sentença de 18 anos de reclusão pela morte 

de Agílson Santos.8 A vítima cometeu o “erro” 

de trabalhar para um dos supostos assassinos 

de Itamar Pascoal, e por isso sofreu uma sessão 

de tortura que incluiu a amputação de pernas 

e braços com emprego de motosserra. Além 

de Agílson, morto por não saber onde estava o 

patrão, seu filho, de 13 anos, foi assassinado por 

não indicar o paradeiro do pai.

O caso Hildebrando, como ressalta o vice-

presidente do conselho, Percílio de Sousa Lima 

Neto, “caminhou para um desfecho: ele perdeu 

patente, cargo, mandato e cumpre pena por 

vários crimes”. Para o ouvidor agrário nacional, 

Gercino José da Silva Filho, a cassação e a conde-

nação de Hildebrando foram fruto da atuação do 

conselho, mudando profundamente o quadro de 

violências do Acre. O governo estadual deixou de 

se submeter aos anseios de um grupo ou de uma 

pessoa e passou a colaborar com os trabalhos da 

subcomissão:

8 “Hildebrando Pascoal é condenado a 18 anos de prisão”. 

Folha Online, 23/9/2009. Disponível em http://www1.folha.

uol.com.br/folha/brasil/ult96u628376.shtml.
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“Acredito que esse caso serviu de exemplo para 

outros parecidos, em vários estados, como Espírito 

Santo, Bahia, Piauí. Constatamos que os grupos 

de extermínio se interligavam. Hildebrando, 

no auge da impunidade, dizia: ‘Olha, inimigo 

meu não adianta sair do Acre porque vou buscar 

em qualquer estado, tenho companheiros nessa 

atuação’”.9

9 Entrevista realizada em junho de 2010.
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Violência da Brigada Militar gaúcha contra integrantes do Movimento dos  
Trabalhadores Rurais Sem-Terra durante reintegração de posse na Fazenda Southall.  
São Gabriel (RS), 21 de agosto de 2009 (Fernando Ramos/Ag. RBS/Folhapress)
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criminAlizAção 
de movimenToS 
SociAiS
Nesta última década, o CDDPH 
acompanhou atentamente diferentes casos 
de criminalização de movimentos sociais, 
posicionando-se de modo firme diante de 
governos estaduais, setores de segurança 
pública e grandes empresas.
Por criminalização, entende-se a situação em 
que o Estado não reconhece como legítimo o 
direito de reivindicação de grupos sociais que 
se organizam para buscar direitos assegurados 
ou denunciar violações. De acordo com o atual 
secretário-executivo da Secretaria de Direitos 
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Humanos da Presidência da República, Rogerio 

Sottili, o fenômeno decorre de um temor conservador 

de que os movimentos agiriam “à margem da lei, sem 

legitimidade, o que leva a ver neles intenções de guer-

rilha e de desestabilização. Como seria ilegal, precisa 

ser criminalizado; por isso, são usados instrumentos 

legais para barrá-los e acionadas a polícia e a justiça”. 

Entre as ocorrências de criminalização, uma das 

mais antigas se dá contra as comunidades atingi-

das por barragens, mobilizadas pelo Movimento 

dos Atingidos por Barragens (MAB). Em 2006, o 

CDDPH recebeu um relatório do MAB com um 

conjunto de denúncias, como relata o conselheiro 

Humberto Pedrosa Espínola:

“O documento historiava violações ocorridas ao 

longo de vários anos em diversas construções de 

barragem. Diziam respeito a violações de vários 

tipos praticadas contra as pessoas atingidas, desde 

situações simples até casos de violência e perseguição 

aos que se manifestavam contrários ou faziam 

reivindicações em torno das obrigações do empreen-

dedor ou do governo de proporcionar as reparações 

pelos prejuízos causados às suas vidas”.1

Segundo o documento, em 40 anos, mais de 1 milhão 

de brasileiros já teriam sido expulsos de suas terras 

pela construção de cerca de 2 mil barragens para abas-

tecimento de água ou produção de energia elétrica. 

Na época, o CDDPH constituiu uma Comissão 

Especial para apurar as violações, e a complexidade 

do problema exigiu um período longo de trabalho. 

O conselho julgou necessário não apenas averiguar 

1 Entrevista realizada em junho de 2010.

as denúncias do movimento mas também estudar e 

sugerir medidas, inclusive de natureza legislativa, para 

criar um campo de entendimento de longo prazo para 

um assunto extremamente conflituoso. Espínola foi 

designado relator da comissão, que tinha representa-

ção das partes interessadas e de órgãos do governo:

“A complexidade da questão pode ser estimada se 

levarmos em conta que não existe nenhum modelo 

satisfatório de reparação aos atingidos, apesar de 

estudos e esforços desenvolvidos nesse sentido. Os casos 

de violações aos direitos dos atingidos ainda ocorrem 

em países de vários níveis de desenvolvimento”.2

Durante os anos em que a comissão esteve mobili-

zada, as visitas a sete hidrelétricas em pontos diver-

sos do país foram úteis para conhecer o tratamento 

dado aos atingidos, “alguns bastante satisfatórios e 

a maioria deixando a desejar”, segundo o conselhei-

ro. “Visitamos também dezenas de acampamentos 

de atingidos, constatando situações estarrecedoras 

de descaso, insensibilidade e omissão dos respecti-

vos empreendedores e autoridades competentes”, 

relembra ele. 

O relatório final sobre o tema  publicado em 2010, 

apresenta uma série de recomendações relativas 

a cada um dos aspectos levantados pela Comissão 

Especial. Recebem atenção particular as questões 

relacionadas ao direito à informação e à liberdade de 

reunião, associação e expressão, assim como as refe-

rentes à reparação social e econômica aos atingidos.3

2 Idem.

3 Relatório da Comissão Especial do CDDPH, constituída 

pela Resolução nº 26/2006, de 2010.
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Desde 2005, as notícias sobre o agravamento da 

violência utilizada pela polícia gaúcha nas desocu-

pações de assentamentos de sem-terra chamavam 

a atenção do CDDPH. O problema entrou definiti-

vamente na sua agenda em 2008, após o conselho 

receber uma série de documentos que indicavam 

estar em curso um processo de criminalização de 

movimentos sociais no estado, que culminaria 

com a morte de um agricultor no ano seguinte. 

Em 30 de setembro daquele ano, o assassinato do 

dirigente sindical calçadista de Sapiranga, Jair An-

tonio da Costa, membro da CUT estadual, estran-

gulado com cassetete por um PM que reprimia um 

piquete grevista pacífico, valeu como alarme sobre 

o nível de truculência a que chegavam as orienta-

ções de alguns segmentos dos poderes públicos 

naquele estado. 

Em carta ao CDDPH, o deputado federal Adão 

Pretto (falecido em 2009) solicitou a inclusão da re-

pressão ao MST na pauta do órgão, após participar 

de audiência pública conduzida pela Comissão de 

Legislação Participativa da Câmara dos Deputados: 

“Dezenas de entidades e movimentos sociais 

relataram fatos de maior gravidade sobre onda de 

criminalização dos movimentos sociais, retratando 

vários casos de criminalização e vulnerabilização 

de integrantes de movimentos sociais ao longo 

de todo o território nacional. No Rio Grande do 

Sul, a situação está mais grave com a repressão 

das polícias militar e civil e especialmente com a 

ofensiva do Ministério Público, que está requerendo 

a dissolução do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem-Terra (MST)”.4 

Poucos dias antes, no início de julho de 2008, o 

desembargador Gercino José da Silva, presiden-

te da Comissão Nacional de Combate à Vio-

lência no Campo, havia solicitado ao conselho 

que averiguasse os conflitos havidos no estado 

entre o Ministério Público, forças policiais e os 

trabalhadores rurais sem-terra. Havia notícias 

de violações de Direitos Humanos ocorridas du-

rante as desocupações conduzidas pela Brigada 

Militar.

Os relatos que chegavam ao CDDPH sobre o 

tratamento dado aos trabalhadores sem-terra num 

conflito em Coqueiros do Sul seguiam um padrão, 

4 Carta enviada ao CDDPH, 31/7/2008.

mST no rio grAnde do Sul:  
nenHum eSpAço à negociAção
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descrito na mesma carta enviada pelo deputado 

Adão Pretto:

“As mais diversas modalidades de tortura são iden-

tificáveis neste caso, apenas com a peculiaridade 

de que ocorreram a céu aberto e de forma coletiva, 

e não de forma velada e individualizada, como de 

regra ocorrem os casos de tortura, em um processo 

quase de publicização da tortura, fato que revela, 

aliás, de forma altamente preocupante, uma espé-

cie de quase acolhimento social de tal prática”.5

As desocupações de assentamentos e o fechamen-

to de escolas itinerantes do MST mostram como 

foi construída sua criminalização pelas autorida-

des gaúchas.

Tratamento diferenciado

Entre os dias 11 e 12 de março de 2006, na Fazen-

da Guerra, município de Coqueiros do Sul, região 

no norte gaúcho, centenas de integrantes do MST 

que ocupavam uma propriedade de cerca de 7 mil 

hectares foram mantidos por longas horas sob o 

efeito de som de sirenes, motosserra, batidas de 

latas, disparos de arma de fogo e fogos de artifício, 

táticas conduzidas por policiais militares.

Na noite desses acontecimentos, uma câmera de 

vídeo amadora utilizada por integrantes do movi-

mento ajudou a mostrar a ação da Brigada Militar 

na desocupação da propriedade em disputa. O 

caso foi denunciado ao Ministério Público Esta-

dual, que o arquivou no ano seguinte, sem tomar 

5 Idem.

providências, de acordo com o advogado do MST, 

Leandro Scalabrin.

Já a ação do proprietário da fazenda recebeu outro 

tratamento. Félix Guerra pediu, no processo de 

reintegração de posse, a dissolução dos acampamen-

tos. A juíza da cidade de Carazinho negou. Ele então 

encaminhou a solicitação para o Ministério Público 

do estado, que o remeteu ao seu Conselho Superior. A 

ação foi a deixa para iniciar uma ofensiva mais ampla 

contra o movimento, que passou a ser minuciosa-

mente investigado, conforme relata o advogado.6

Com base no relatório de 120 páginas resultante 

dessa investigação, o Ministério Público entrou 

em 2008 com uma ação civil pública contra a 

instalação de acampamentos do MST. Esse mesmo 

documento deu origem à ata de 3 de dezembro de 

2007, aprovada pelo Conselho Superior, que reco-

mendava a extinção judicial do MST e a declaração 

de sua ilegalidade, com o argumento de que não 

seria um movimento social, mas político, “que faz 

da prática criminosa um meio para desestabilizar 

a ordem vigente e revogar o regime democrático 

adotado pela Constituição Federal”.

Para a instituição, o movimento representaria um 

poder paralelo, uma organização criminosa, com 

leis próprias, que afronta o Estado de Direito e a 

ordem pública. Com base nesse posicionamen-

to, chegou a propor ações de fato: proibição de 

passeatas, intervenção nas escolas do movimento 

e até mesmo cancelamento de título eleitoral dos 

militantes. Para o Ministério Público, a desocu-

pação de acampamentos era necessária porque 

eles são sérios focos de tensão na região, impondo 

6 Entrevista realizada em abril de 2010.
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custos enormes ao estado e causando risco perma-

nente de confronto, com probabilidade de perdas 

humanas e de prejuízos ambientais.

fechamento de escolas

No relatório produzido pelo Ministério Público 

gaúcho em 2007, ficava claro que também as 

escolas itinerantes do MST se tornariam alvo de 

uma ofensiva. Em 2008, o órgão pressionou o 

governo estadual a suspender a autorização de 

funcionamento desse tipo de estabelecimento de 

ensino, rompendo uma tradição – o Rio Grande do 

Sul foi o primeiro estado do Brasil a reconhecer e 

regulamentar as escolas itinerantes. A operação se 

realizou por meio de um Termo de Ajustamento 

de Conduta, firmado em 28 de novembro de 2008. 

Por esse documento, o governo estadual assumiu 

a obrigação de suspender o repasse financeiro 

oficial destinado aos cursos. Em 10 de fevereiro 

de 2009, a escola itinerante do acampamento de 

Sarandi, que atendia 130 crianças, foi fechada por 

determinação do Ministério Público e do governo 

do estado. 

O CDDPH acompanhou de perto os acontecimen-

tos no Rio Grande do Sul. Por decisão unânime dos 

conselheiros, em sua 179a reunião ordinária, reali-

zada em 12 de agosto de 2008, o conselho instituiu 

uma Comissão Especial para dirigir-se ao estado e 

“apurar tentativas de criminalização de movimentos 

sociais, a partir de iniciativas do Ministério Público 

Estadual, decisões do Poder Judiciário gaúcho e 

ações da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, 

apontando soluções no sentido de garantir o respei-

to aos direitos civis e às liberdades públicas”.

Na mesma reunião, foram indicados os partici-

pantes da Comissão Especial: o vice-presidente do 

CDDPH, Percílio de Sousa Lima Neto; o deputado 

federal Adão Pretto, presidente da Comissão de 

Legislação Participativa da Câmara Federal; Gilda 

Carvalho, procuradora federal dos Direitos do 

Cidadão; Ivana Farina Navarrete Pena, procuradora 

de Justiça e representante do Conselho Nacional de 

Procuradores-Gerais (CNPG) do Ministério Público 

dos estados e da União; Fermino Fecchio, ouvidor 

nacional dos Direitos Humanos; Gercino José da 

Silva Filho, ouvidor agrário nacional; e Fernando 

Matos, coordenador-geral do Programa de Proteção 

aos Defensores dos Direitos Humanos. Também 

foram convidados a integrar o grupo representan-

tes da Ouvidoria Estadual de Segurança Pública do 

Rio Grande do Sul e da ONG Justiça Global. 

Uma agenda intensa esperava a comissão no 

estado. Entre encontros para averiguar a situação, 

realizados com representantes de todas as partes 

envolvidas no conflito, ela promoveu, no dia 9 

de setembro de 2008, uma audiência pública na 

Assembleia Legislativa. Nessa audiência, na qual 

estavam presentes cerca de 30 entidades represen-

tantes da sociedade civil, além de parlamentares 

e procuradores, foram apresentados documentos 

com denúncias sobre a atuação violenta da Brigada 

Militar.

Truculência e morte

Não obstante todo esse empenho, a escalada 

repressiva seguiria adiante. Na desocupação da 

Fazenda Southal, em São Gabriel, realizada pela 

Polícia Militar gaúcha em 21 de agosto de 2009, o 
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agricultor sem-terra Elton Brum, 44 anos, pai de 

dois filhos, foi morto com um tiro de espingarda 

calibre 12 nas costas, disparado por um policial. 

Na operação, que começou às 7 horas e termi-

nou por volta das 14 horas, dezenas de homens, 

mulheres e crianças ficaram feridos, como relata 

Rodrigo Escobar, militante do MST:

“Quando Elton foi atingido, ele estava na frente 

da trincheira e a cavalaria da Brigada entrou por 

trás. Eram cerca de 80 deles, com espadas. A ação 

foi muito violenta, teve companheiro nosso com a 

perna cortada por espada”.7

O relatório produzido pelo assessor da Ouvidoria 

Nacional dos Direitos Humanos da Secretaria de 

Direitos Humanos, Ailson Machado, e anexado ao 

relatório final do CDDPH fornece mais detalhes 

da ação:

7 Entrevista realizada em maio de 2010. 

“Enquanto contidos na área, os trabalhadores, já 

rendidos, sofreram ataques diversos, como xin-

gamentos e violência física por meio de espadas 

manejadas pelos cavalariços, pontapés, caceteadas, 

puxões de cabelos nas mulheres, armas apontadas 

para suas cabeças, espadas no pescoço e os cachor-

ros que eram atiçados contra eles”.

Os acontecimentos em São Gabriel levaram o con-

selho a continuar as investigações. Em setembro, a 

Comissão Especial voltou ao estado e, entre outros 

compromissos, visitou o município para verificar 

a evolução dos acontecimentos e adicionar novas 

resoluções ao relatório parcial que já havia produ-

zido. No dia 26 de novembro de 2009, o relatório 

foi apresentado na Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Sul em audiência pública. Ele continha 

as 28 recomendações propostas pelo conselho para 

que se chegasse a uma solução para o conflito. 
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Rogério Sottili, que chefiou a delegação do 

CDDPH na condição de ministro em exercício 

da Secretaria de Direitos Humanos, em visita 

ao estado em 26 de novembro de 2009 analisa 

o fenômeno da criminalização de movimentos 

sociais.

Como o caso chegou ao CDDPH?

Vínhamos acompanhando, desde 2005, o recrudes-

cimento da violência na forma de o estado tratar as 

desocupações dos sem-terra, com sinais claros de 

tortura, humilhação e grande presença de policiais 

militares nas desocupações. 

O que mais chamou a atenção para o que ocorria 

no Rio Grande do Sul? 

As desocupações no estado continuaram em 2007 

de forma bastante preocupante. Naquele ano, 

saiu a famosa Nota de Instrução Operacional 

006/1 de 2007, da Brigada Militar, que fichava 

lideranças, motivava a presença massiva de 

policiais militares no processo de desocupação e 

considerava que, em determinadas desocupações, 

a violência era inevitável. Até esse momento, vía-

mos as situações de violência daqui como as que 

acontecem no Brasil inteiro. E onde o movimento 

é mais organizado, a repressão é mais organizada 

também. Ainda não encarávamos isso como uma 

articulação política. 

Que acontecimentos levaram o conselho a iniciar 

uma investigação?

Em 2008, o Ministério Público do Rio Grande do 

Sul pediu a dissolução do MST (ver entrevista de 

Dalmo Dallari no capítulo de abertura) e entrou com 

uma ação civil pública. Mandou fechar escolas 

itinerantes do movimento, proibiu manifesta-

ções – como as caminhadas que são um símbolo 

do movimento na luta pela reforma agrária. E 

tudo isso com base na Lei de Segurança Nacio-

nal, entulho que resta da época da ditadura. Em 

uma audiência com o ministro Paulo Vannuchi, 

o deputado Adão Pretto trouxe documentos que 

mostravam estar em andamento um processo de 

criminalização no estado, basicamente do MST, 

mas não apenas. Nessa reunião, sugeriu-se a cria-

ção de uma Comissão Especial do CDDPH para 

visitar o estado e averiguar. 

A violência continuou, gerando novas investiga-

ções. O que levou à segunda visita da comissão?

Em agosto 2009, ocorreu a desocupação da 

prefeitura de São Gabriel e de um acampamento 

do MST. Recebi uma ligação de lá, em casa, à 

noite: “Está havendo uma repressão violenta, 

mulheres e crianças são agredidas, cachorros em 

cima deles, e muitos feridos não são recebidos 

pelo hospital”. Era época de inverno, com chuva, 

uma situação muito trágica. Liguei imediatamen-

“criminAlizAção Se Tornou umA  
políTicA de eSTAdo no rio grAnde do Sul”
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te para o secretário de Segurança do estado e ele 

disse não saber de nada; iria verificar e me daria 

retorno. Telefonou menos de uma hora depois 

dizendo que tudo estava sob controle. Dei essa 

posição ao movimento. No entanto, na manhã 

seguinte, recebi uma ligação informando que o 

hospital não atendia as vítimas e havia muitos 

feridos. 

Não consegui localizar o secretário de Segurança 

novamente, e o diretor do hospital me dizia não 

saber de nada. A partir daí, acompanhamos a 

situação, que resultou na morte do Elton Brum. 

Nesse momento, determinei a ida do ouvidor na-

cional dos Direitos Humanos para a área. E nos 

articulamos com a Ouvidoria Agrária Nacional 

para ir em missão oficial ao estado. Os represen-

tantes dos dois órgãos fizeram várias incursões, 

conversaram com o secretário, com a procura-

dora, a promotora. Em seguida, viajei ao estado 

com a Comissão Especial do CDDPH para uma 

segunda audiência pública, então na Assembleia 

Legislativa, com a participação de representantes 

de cerca de 20 entidades. A comissão, então, fina-

lizou seu relatório, com várias recomendações às 

autoridades. 

Algumas dessas recomendações foram cumpridas?

O relatório concluía mostrando evidências de cri-

minalização dos movimentos sociais. Foram feitas 

28 recomendações, seis delas dirigidas ao governo 

do estado e algumas a órgãos do governo federal. 

Oficiamos todos os órgãos com as recomendações 

e pedimos retorno, mas não recebemos resposta 

de todos. O CDDPH continua monitorando os 

encaminhamentos.

Um relatório da Comissão Especial afirma que 

“era preocupante que o estado do Rio Grande do 

Sul, com sua tradição libertária e participativa, 

esteja atravessando um grande retrocesso”. A que 

atribui tal retrocesso?

O governo estadual vê os movimentos sociais como 

perigo de desestabilização. Trata-se de uma política 

deliberada, com articulação entre o Ministério Pú-

blico, a Justiça, a sociedade civil, os grandes proprie-

tários rurais e o Poder Executivo. Isso é tão evidente 

que o CDDPH – talvez o conselho mais antigo da 

República, com personalidades e representações 

das instituições públicas do Brasil – não foi recebido 

pela governadora Yeda Crusius e não obteve res-

posta aos pedidos de informação. Mas é importante 

salientar: o Movimento dos Sem-Terra praticamente 

renasceu, depois da ditadura, justamente no Rio 

Grande do Sul. É o movimento mais antigo, mais 

organizado, com maior trajetória de luta. Por outro 

lado, a estrutura fundiária no estado não é de gran-

des propriedades rurais. A maioria é de pequenas 

e médias propriedades, o que dificulta o assenta-

mento. Nesse contexto e por ser mais organizado, 

o movimento pressiona mais, e evidentemente o 

estado também tem seus limites no atendimento às 

questões. Isso é normal na democracia. O problema 

é a violação de direitos. O CDDPH não está discu-

tindo se deve haver mais ou menos reforma agrária, 

está preocupado com as violações que aconteceram 

durante as desocupações. 

O que está implícito na ideia de criminalização dos 

movimentos sociais? 

Parte-se do pressuposto de que um movimento 

social que se organiza para se impor é, por si só, 
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de natureza criminosa. Nessa visão, o movimento 

agiria à margem da lei, sem legitimidade e, por-

tanto, tem intenções de guerrilha e de desestabili-

zação. E se é ilegal tem de ser criminalizado. Por 

isso, são usados instrumentos legais para barrá-lo 

e a polícia e a justiça são acionadas.  

Por que a criminalização acontece, mesmo num 

momento de ampla democracia?

O que houve no Rio Grande do Sul, e em outros 

estados também, são resquícios do autoritarismo, 

manifestado por meio de impedimentos à organi-

zação, à mobilização e à pressão – que são legíti-

mas, por mais que se possa discordar das reivindi-

cações. O que aconteceu foi um alerta e mobilizou 

a sociedade gaúcha, que sabe o quanto custou para 

aquele estado a luta pela democracia e pelo fortale-

cimento dos movimentos sociais. Não acredito que 

houve um retrocesso de lá para cá. Vai ser impor-

tante para o estado se fortalecer e enfrentar mais 

este momento. No entanto, o que está acontecendo 

não é um bom exemplo para a democracia. 

Como tem sido a relação dos movimentos sociais 

em geral com os poderes públicos? 

No Brasil, embora haja denúncias de perseguição a 

movimentos sociais, nunca se teve tanto espaço na 

política e na intervenção social como hoje. Como 

representantes do governo, temos de agir dentro do 

Estado de Direito, mas também podemos promo-

ver mudanças que sentimos ser necessárias. Esses 

momentos de retrocesso fazem parte do processo 

democrático. Temos de ver como lidar com eles. 

É muito mais importante mantermos um Estado 

democrático, com todas as suas instituições fun-

cionando, e cobrarmos ações dentro da legalidade, 

com cada ente cumprindo seu papel. E os movi-

mentos sociais têm todo o direito de exercer suas 

formas de luta e pressão, porque é a sociedade viva 

que transforma e muda as leis. O Brasil, e qualquer 

sociedade, precisa de um movimento social vivo, e 

qualquer governo ou instituição inteligente tem de 

olhar para os movimentos sociais como importan-

tes e necessários para sua vida institucional, para a 

democracia, para se legitimar. 
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Operação conjunta do Ministério do Trabalho e da Polícia Federal liberta Edson Andrade dos Santos,  
que trabalhava sem receber em uma plantação de cacau. Xinguara (PA), 9 de dezembro de 2000 
(Evelson de Freitas/Folhapress)
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combATe Ao  
TrAbAlHo eScrAvo 
e à TorTurA 
A criação de instrumentos de ampliação do 
sistema de defesa dos Direitos Humanos 
representa uma atividade fundamental do 
CDDPH, embora as funções de apuração 
e denúncia tenham maior visibilidade. 
Quando se aprofunda em ocorrências graves, 
de grande repercussão, o conselho utiliza 
o impacto causado sobre a sociedade para 
propor alterações na legislação e a adoção de 
novos mecanismos destinados a combater e 
prevenir violações semelhantes. 
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São iniciativas de caráter permanente, que chegam 

a envolver diversas instâncias do poder público (es-

tados e municípios, Legislativo e Judiciário). Podem 

ser considerados “filhos” do CDDPH, por exemplo, 

o Plano e a Comissão Nacional para a Erradicação  

do Trabalho Escravo, o Programa Federal de Prote-

ção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, a Coor-

denação Nacional de Proteção aos Defensores dos 

Direitos Humanos, o Comitê Nacional para Preven-

ção e Combate à Tortura e a Comissão Nacional de 

Combate à Violência no Campo. 

Dois desses instrumentos destacam-se pelo fato 

de estar dirigidos contra violações que, apesar da 

extrema gravidade, continuam ocorrendo no país e 

têm difícil controle – a tortura e o trabalho escravo. 

O Brasil hoje é reconhecido pela Organização In-

ternacional do Trabalho (OIT) como um dos países 

em que melhor se combate o trabalho escravo, 

uma vez que conta com um arcabouço legislativo 

abrangente para tratar a questão. Para enfrentar a 

tortura, o Estado implantou uma série de estrutu-

ras como parte do compromisso assumido com as 

Nações Unidas para erradicar e prevenir a tortura 

e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos 

ou degradantes. 

Num país onde o trabalho escravo foi o esteio da 

atividade econômica durante quase quatro séculos, 

sendo a tortura utilizada diariamente para “disci-

plinar” esse trabalho, cabe reconhecer a existência 

de raízes muito profundas, que resistem ao esfor-

ço de superação definitiva do problema. Se, por 

um lado, há setores da sociedade civil e dos três 

poderes que lutam por ações efetivas, por outro se 

vê a tolerância da população, assim como o apoio 

ou a conivência de autoridades, perante esses tipos 

de crime. A aceitação de tais práticas, que resulta 

muitas vezes em incentivo pela omissão, ainda 

motiva denúncias que chegam com frequência ao 

CDDPH, gerando investigações e relatórios. 

A tortura é tida até hoje como um método normal 

de investigação em setores das forças policiais. 

Nos momentos em que há maior sensação de 

insegurança, cresce também o apoio da sociedade 

a esse tipo de prática como forma de obter uma 

confissão, verdadeira ou falsa, e de dar vazão ao 

anseio pela descoberta dos culpados. A situação é 

semelhante quando se trata de trabalho escravo. 

O relatório da comissão do CDDPH que em 2002 

visitou Altamira, no sul do Pará, vincula a per-

sistência dessa prática à sensação de ausência do 

Estado em muitas regiões do país. 

Primeiros passos 

O trabalho escravo contemporâneo, que além da 

restrição da liberdade pode ser caracterizado por 

jornadas exaustivas, condições degradantes ou 

servidão por dívida, teve presença marcante no 

conselho durante as duas últimas décadas. Em 

2002, o deputado federal Nelson Pellegrino, ao in-

vestigar denúncias na cidade de Altamira, no Pará, 

como integrante da Comissão Especial criada pela 

Resolução nº 5, de 28 de janeiro de 2002, relatou 

que “ocorriam assassinatos de líderes sindicais e 

de pessoas que contestavam o regime trabalhista 

local”. Ele percebeu e definiu o fenômeno causado 

pela “sensação de inação por parte do Estado”. O 

relatório daquela reunião registra o fato de que 

uma promotora pública queria retirar-se por medo 

das ameaças. 
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A atuação de milícias e a prisão do gerente de 

uma fazenda local chamaram, de modo especial, a 

atenção do deputado: 

“Ele, ao ser preso, tentou subornar o policial 

militar, que não se deixou ser subornado e levou-o 

preso para a delegacia. Quando chegou lá, ele 

sacou um cartão de uma autoridade da Secretaria 

de Segurança Pública do Estado do Pará, inclusive 

com o telefone celular, dizendo que não terminaria 

a tarde preso, e de fato, no final da tarde, estava 

liberado”.

Os primeiros passos para mudar essa situação fo-

ram dados em 1995, depois que o Brasil reconhe-

ceu a prática da escravidão contemporânea diante 

da comunidade internacional, na esteira do caso 

José Pereira.1 Naquele ano, foram criados o Grupo 

Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado (Ger-

traf) e seu braço operacional, o Grupo Especial de 

1 Aos 17 anos de idade, José Pereira ficou gravemente 

ferido num dos olhos em ataque de quatro pistoleiros 

quando tentava fugir da Fazenda Espírito Santo, na cidade de 

Xinguara, Pará, em 1989. Outro trabalhador rural, conhecido 

como Paraná, foi morto na ocasião. Ambos haviam sido 

atraídos com falsas promessas de trabalho e acabaram em 

situação de trabalho forçado, sem liberdade para sair e em 

condições desumanas, com outros 60 trabalhadores. Em 

virtude da lentidão da apuração do crime, o caso foi levado à 

OEA, em 1994, pelo Centro pela Justiça e o Direito Interna-

cional e pela Comissão Pastoral da Terra. Para evitar uma 

condenação, o Brasil ofereceu uma solução amistosa, em que 

assumia uma série de compromissos para combater o traba-

lho escravo. Como parte do acordo, em novembro de 2003, o 

Congresso aprovou uma indenização no valor de R$ 52 mil 

a José Pereira, que precisou submeter-se a longo tratamento 

para não perder a visão. 

Fiscalização Móvel (GEFM), formado por auditores 

fiscais do trabalho, procuradores do trabalho e 

policiais federais. O GEFM, após o processamento 

e a apuração das denúncias, efetua vistorias de 

surpresa, lavrando autuações e libertando pessoas 

quando constata irregularidades. 

Em 2002, a recém-criada Comissão Especial do 

CDDPH pedia providências básicas, como o 

fortalecimento dos grupos de fiscalização, com o 

reforço da presença da Polícia Federal nas opera-

ções, o fornecimento de alojamento aos resgatados 

e o fortalecimento das equipes. 

Coube a essa comissão a tarefa de conceber o 

primeiro Plano Nacional para a Erradicação do Tra-

balho Escravo. Lançado em 2003, o plano norteia 

uma ação coordenada no combate a essa violação 

dos Direitos Humanos através de 75 ações sob 

a responsabilidade de diversos órgãos do Poder 

Executivo, do Legislativo e do Judiciário, além do 

Ministério Público e de entidades da sociedade 

civil brasileira. Outro fruto do trabalho do CDDPH 

foi a criação, naquele mesmo ano, da Comissão 

Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (Co-

natrae), órgão vinculado à Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República e integrado 

por representantes de vários ministérios e organis-

mos da sociedade civil. Sua missão é coordenar a 

implementação das medidas previstas pelo Plano 

Nacional, assim como acompanhar e promover 

as alterações legislativas necessárias, assim como 

estudos e pesquisas sobre o tema. 

Em razão de uma sugestão do ex-ministro e pre-

sidente da Conatrae, Nilmário Miranda, imple-

mentou-se em 2004, no âmbito do Ministério do 

Trabalho e Emprego, o Cadastro de Empregadores, 
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conhecido como “lista suja”, mecanismo que torna 

públicos os nomes das empresas autuadas por 

manter trabalhadores em regime de escravidão 

e que se recusam a regularizar a situação. Caso 

constem dessa lista, os empregadores ficam im-

pedidos de conseguir crédito em bancos públicos, 

enquanto seus produtos ficam expostos a boicotes 

dentro e fora do país. 

Rompendo o círculo vicioso 

Embora em 2002 a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) estimasse em 25 mil o número de trabalha-

dores sujeitos à escravidão no Brasil, entre 2003 e 

2009 mais de 30 mil pessoas foram libertadas pelo 

GEFM. Não é fácil combater um crime que envol-

ve aspectos sociais, econômicos, políticos e arrai-

gadas práticas históricas. “Se não lidarmos com a 

questão da sobrevivência econômica, as pessoas 

vão voltar ao trabalho escravo”, adverte Virginia 

Baumann, da organização Free The Slaves.2 

Reflexões como essa, surgidas da experiência adqui-

rida em cinco anos, levaram a Conatrae a produzir 

o 2º Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho 

Escravo, lançado em 2008. Fruto de amplo esforço 

de avaliação, revisão e atualização do primeiro 

Plano Nacional, a nova versão apresenta avanços, 

uma vez que se debruça sobre o tema em seus mais 

diversos aspectos, propondo medidas de reinserção 

e prevenção, bem como ações específicas de repres-

são econômica, informação e capacitação. 

2 Declaração feita durante o Encontro Nacional pela Erra-

dicação do Trabalho Escravo, ocorrido em maio de 2010, em 

Brasília. 

O escritório da CPT da cidade paraense de Marabá 

recebe cerca de 80 denúncias por ano, a maior par-

te ligada a fazendas pecuaristas nas quais ocorre a 

escravização por dívida. Durante a terceira reunião 

da Comissão Especial do CDDPH sobre o tema, 

foi amplamente discutida a operação efetuada 

na Fazenda São Roberto, em Xinguara, no sul do 

Pará. Um contingente de 180 trabalhadores ficou 

durante 90 dias na mata, totalmente isolado, em 

péssimas condições de alojamento e de saúde, e só 

foi atendido graças à atuação do conselho. 

Fatos como esse tendem a desaparecer se for 

aprovada – e aplicada – a Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) nº 438. Em tramitação há 

mais de dez anos, a PEC nº 438 é considerada 

fundamental na luta contra a escravidão moderna 

por prever a expropriação de terras nas quais se 

comprove a exploração de trabalho escravo. Apro-

vada no Senado e em primeiro turno pela Câmara, 

a proposta aguarda, desde 2004, a segunda votação 

entre os deputados. O atraso se deve à resistência 

de setores do Legislativo Federal, identificados na 

imprensa como “bancada ruralista”, que se opõem 

vigorosamente à medida. Apesar da permanência 

do problema, são inegáveis os avanços obtidos 

nesse campo. O fortalecimento do GEFM levou à 

libertação de 30.659 pessoas entre 2003 e 2009, e 

156 operações foram realizadas apenas no último 

ano desse período. A melhora dos resultados esta-

tísticos se deve ao aumento do número de equipes 

de fiscalização, de três para sete, e à maior disposi-

ção política para combater o problema. 

Em 2005, em razão de proposta da Conatrae, 

empresas e entidades da sociedade civil se uniram 

no Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 
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Escravo com a finalidade de mudar a mentalidade 

dos empresários e estabelecer compromissos 

concretos em torno do assunto. Em 2010, o pacto 

contava com cerca de 150 empresas e entidades 

signatárias, responsáveis por aproximadamente 

20% do PIB. 

A sensibilização da sociedade civil brasileira para 

a necessidade da erradicação do trabalho escravo 

também foi reforçada. Proposta pelo senador José 

Nery com base em sugestão da Conatrae, a Lei nº 

12.064/2009 criou o Dia Nacional de Combate ao 

Trabalho Escravo (28 de janeiro) e a Semana Na-

cional de Combate ao Trabalho Escravo. Oficinas 

sobre trabalho escravo, em parceria com Tribunais 

do Trabalho, já foram realizadas em 14 estados, 

atingindo cerca de 1.000 magistrados e procurado-

res do trabalho. 

Destaca-se também a realização, em 2010, do I 

Encontro Nacional sobre Trabalho Escravo, em 

Brasília. Durante três dias, realizaram-se palestras, 

mesas de debate e grupos de discussão, com mais 

de 300 participantes, entre autoridades nacionais e 

internacionais, membros dos três poderes, pesqui-

sadores e militantes do tema. 

A difícil punição da tortura 

Como mostra a própria história do CDDPH, a di-

ficuldade de responsabilizar os executores de atos 

de tortura dificulta a superação do problema. Du-

rante a ditadura militar, quando a prática se tornou 

corriqueira entre os agentes da repressão política, 

as atas das reuniões mostram que as denúncias 

chegavam ao conselho, mas eram arquivadas ou 

encontravam dificuldade para avançar diante das 

respostas negativas dos órgãos responsáveis. 

O sistema prisional brasileiro oferece uma versão 

concentrada da forma como a tortura continua 

sendo uma prática difundida e de difícil controle 

em razão da pouca transparência das autoridades 

envolvidas. Em dezembro de 2001, uma Comis-

são Especial do CDDPH enviada a Teixeira de 

Freitas, na Bahia, encontrou no complexo peni-

tenciário daquela cidade uma situação constante 

de torturas e castigos em celas descritas como 

“cubículos com reduzida aeração, sem ilumi-

nação elétrica e sem instalações hidráulicas ou 

sanitárias”. Entre um dia e outro de visita, de-

tentos foram ameaçados de morte pelos agentes 

carcerários devido às denúncias que fizeram aos 

integrantes do conselho. 

Anos depois, o trabalho do CDDPH a respeito 

das prisões do Espírito Santo coletou informações 

sobre a prática de tortura. Em 2009, o CDDPH 

recebeu um relatório do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) que 

continha uma menção explícita: 

“O local apontado como sendo o da prática de 

martírios está desativado, segundo a administra-

ção. Trata-se de uma cela escura, com goteiras 

internas, e que se encontrava fechada com um 

cadeado. A tranca era nova e não apresentava 

quaisquer sinais de ferrugem. Pareceu-nos estar em 

plena atividade”.3 

3 Relatório de inspeção da Casa de Custódia de Viana, 

Espírito Santo, e do presídio de celas metálicas de Serra, 

Espírito Santo. Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, 2009. 
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As autoridades locais, no entanto, continuaram 

a negar a ocorrência de tortura. Em determina-

dos episódios, a atuação do conselho contribuiu 

também para evitar escolhas equivocadas da 

administração pública, como ocorreu, em 2003, 

com a nomeação do coronel da PM de Minas 

Gerais Severo Augusto da Silva Neto para o cargo 

de subsecretário nacional de Segurança Pública do 

Ministério da Justiça. A nomeação foi cancelada 

após uma ação conjunta do conselho e do grupo 

Tortura Nunca Mais, que tornaram público um 

processo por crime de tortura a que ele respondia 

no estado. Quando era comandante da Polícia 

Militar mineira, em 2000, teria permitido que 

um jovem fosse espancado por cinco soldados do 

serviço de inteligência e não tomou providências 

para esclarecer o delito.4 

Monitoramento internacional e avanços 

Por ser signatário de tratados internacionais de 

combate à tortura, o Brasil está sob constante 

monitoramento, o que pode resultar em avalia-

ção crítica ou mesmo condenações por parte dos 

organismos da ONU e da OEA. Entre agosto e 

setembro de 2000, Nigel Rodley, relator especial da 

ONU sobre a tortura, visitou cinco estados brasi-

leiros para averiguar a situação em delegacias e 

penitenciárias. Nessa viagem, ele chegou à con-

clusão de que muitos abusos tinham duas causas 

principais: o excessivo poder dos delegados e o 

4 Na ocasião, uma comissão do CDDPH e da OAB elabo-

rou parecer contra a nomeação de Neto. Folha de S.Paulo, 

25/1/2003. 

escasso monitoramento das atividades policiais. 

Em seu relatório, contabilizou mais de 300 casos 

de tortura. 

A situação do país ainda é considerada preocu-

pante. Para Tim Cahill, da organização Anistia 

Internacional, os partidários da tortura receberam 

um sinal de anuência em abril de 2010, quando o 

Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu rejeitar 

uma ação interposta pela Ordem dos Advogados 

do Brasil para que a Lei de Anistia, de 1979, não 

fosse interpretada como manto protetor das 

práticas de tortura contra opositores políticos que 

marcaram os anos da ditadura militar. “A decisão 

sinaliza que há situações nas quais o Estado pode 

torturar e matar seus cidadãos sem qualquer 

responsabilidade”, apontou ele. 

No entanto, embora lentos, os avanços vêm 

ocorrendo. Após a Convenção Contra a Tortura 

e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desu-

manos ou Degradantes, de 1984, ratificada pelo 

Brasil em 1989, a tortura passou a ser enfrentada 

no país como um mal a combater e erradicar. 

Dentro dessa perspectiva, foi promulgada a Lei 

Federal nº 9.455, de 1997, que tipificou o crime 

de tortura e estabeleceu penalidades para seus 

perpetradores. 

No âmbito do governo federal, por meio da 

portaria nº 102, de 2005, criou-se a Coordenação-

Geral de Combate à Tortura, da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, 

que instituiu a Comissão Permanente de Comba-

te à Tortura e à Violência Institucional. Entre as 

atribuições da Coordenação-Geral de Combate à 

Tortura, figuram a construção e a implementação 

de um plano de prevenção e combate à tortura 
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para mobilizar instituições governamentais e 

não governamentais, públicas ou privadas, com o 

objetivo de articular uma rede nacional para en-

frentar o problema. Consolidou-se, então, o Plano 

de Ações Integradas de Prevenção e Combate 

à Tortura (PAIPCT), que, tendo incorporado as 

recomendações do relator da ONU Nigel Rodley, 

é proposto aos estados da federação para adesão 

voluntária sob o compromisso de pôr em prática 

suas diretrizes. Até novembro de 2010, 16 estados 

já haviam aderido ao PAIPCT e outros estavam 

em fase conclusiva de adesão. Quase todos os 

estados já organizam seus comitês de combate à 

tortura. 

Dentre os principais desafios enfrentados na 

implementação do plano, estão a resistência do 

agente público em denunciar e investigar casos 

praticados por seus pares, a ausência de fiscali-

zação por parte das instituições responsáveis e o 

receio das vítimas e das respectivas famílias em 

denunciar a tortura sofrida, especialmente diante 

da ausência de serviços de acolhimento, assistên-

cia e proteção voltados a esse público. 

Também por iniciativa da Coordenação-Geral 

de Combate à Tortura destacam-se a realização 

de seminários e oficinas de monitoramento em 

locais de privação de liberdade, seis deles em 

parceria com a Associação para a Prevenção da 

Tortura (APT), a publicação de 5 mil exemplares, 

em língua portuguesa, do Guia Prático para Moni-

toramento de Locais de Detenção e a campanha de 

informação “Tortura é Crime”, feita em parceria 

com a Comissão de Anistia do Ministério da 

Justiça. 

Comitê nacional e mecanismo preventivo 

Por meio de decreto presidencial de 26 de junho 

de 2006, foi instituído o Comitê Nacional para a 

Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT), órgão 

colegiado presidido pelo titular da Secretaria de 

Direitos Humanos e composto de representantes 

de entidades governamentais e não governamen-

tais. Com a finalidade institucional de avaliar e 

acompanhar ações, programas, projetos e planos 

relacionados ao combate e à prevenção dos crimes 

de tortura no Brasil, a principal ação do CNPCT 

diz respeito à proposta de elaboração do antepro-

jeto de lei sobre a criação do Mecanismo Nacional 

de Prevenção e Combate à Tortura, compromisso 

internacional aprovado pelo Congresso Nacional 

por meio do Decreto Legislativo nº 483, de 20 de 

dezembro de 2006, e promulgado pelo Decreto nº 

6.085, de 19 de abril de 2007, uma ação progra-

mática do terceiro Programa Nacional de Direitos 

Humanos. 

A proposta prevê a instituição de um grupo que 

atenda às recomendações internacionais, com 

habilidades e conhecimentos específicos para a 

função, integrado por membros que não represen-

tem instituições nem organizações de nenhum 

tipo, atendendo a critérios de autonomia e inde-

pendência que garantam livre acesso a todos os 

locais de privação de liberdade. 
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Ministro Paulo Vannuchi preside a 198ª reunião do CDDPH. 
Brasília, 16 de março de 2010 (Roberto Jayme)
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preSTAndo 
conTAS  
Ao fuTuro
Assim como a trajetória inicial do CDDPH 
representou um marcador impotente dos 
momentos mais obscuros da ditadura, sua 
revitalização no período democrático seguiu 
as conquistas fundamentais vividas no campo 
dos Direitos Humanos pelos brasileiros. 
A lista de missões cumpridas nestes últimos 
15 anos mostra eficiência e capacidade de 
trabalho, potencializadas pela habilidade de 
estabelecer parcerias dentro e fora do governo,
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com poderes públicos e diferentes setores da so-

ciedade civil. Em lugares e áreas até então pouco 

lembrados, cidadãos tomaram conhecimento de 

que havia uma comissão do CDDPH investigan-

do e cobrando providências de governadores e 

autoridades. 

Além de enfrentar os problemas emergenciais, 

o CDDPH voltou-se para questões que exigiam 

reflexão e visão de longo prazo, como o papel a ser 

desempenhado na nova configuração dos Direitos 

Humanos no mundo. De que modo o conselho 

será útil em um cenário em que o exercício dos 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e cul-

turais desponta como imperativo a ser observado 

com indivisibilidade e universalidade? Em outras 

palavras, quais os desafios novos de um momento 

histórico em que esses direitos se encontram pro-

tegidos, crescentemente, por um sistema jurídico 

de alcance internacional, e não mais apenas pelo 

Estado nacional?

Ao lado das exigências apresentadas pelo dinâ-

mico e sempre inovador direito internacional dos 

Direitos Humanos, o Brasil ainda não conseguiu 

ultrapassar barreiras que resistem há décadas 

e séculos, afrontando a legislação e as políticas 

públicas já estabelecidas: arbitrariedade policial, 

conflitos agrários, tortura, racismo, discrimina-

ção da mulher, degradação do sistema prisional, 

violação dos direitos indígenas, escravidão, traba-

lho infantil e até mesmo a exploração sexual de 

crianças e adolescentes. 

São esses extremos – solução para o passado e 

preparação para o futuro – que demandam maior 

atenção do CDDPH no momento atual. Para 

o jurista Fábio Konder Comparato, a profunda 

desigualdade social ainda reinante no país explica 

por que “as políticas públicas de proteção dos 

direitos sociais são permanentemente falseadas”. 

A razão está na permanência da herança negativa 

do passado, vinculada à “escravidão, ao latifúndio 

e à privatização do espaço público”1. Dela deriva o 

atraso percebido em tantos setores da vida nacio-

nal em relação à noção de Direitos Humanos. 

Para o CDDPH, trata-se da oportunidade, e 

também do dever, de exercer uma das suas atri-

buições, a difusão de conhecimento sobre Direitos 

Humanos e sua inserção no cotidiano da nação. 

Essa função ganhará ainda maior relevância com 

a perspectiva de ele se transformar em Conselho 

Nacional de Direitos Humanos (CNDH), quando 

finalmente aprovado o Projeto de Lei nº 4.715, que 

tramita há mais de 15 anos.

Princípios de Paris

Desde 1994, o conselho discute a necessidade de 

se adequar aos Princípios de Paris com vistas a 

se tornar uma Instituição Nacional de Direitos 

Humanos (INDH)2. A criação dessa nova figura 

institucional é uma iniciativa da ONU, do início 

da década de 1990, proposta pelo Centro das 

Nações Unidas para os Direitos Humanos com o 

objetivo de estimular a criação de instituições de 

1 COMPARATO, Fábio Konder. “Os 60 anos da Declaração 

e nossa Constituição” in Brasil Direitos Humanos, 2008: A 

realidade do país aos 60 anos da Declaração Universal. Brasília: 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008.

2 Resolução 1992154, de 3/3/1992, da Comissão de Direi-

tos Humanos da ONU. Disponível em http://www.dhnet.

org.br/direitos/brasil/textos/principioparis.htm
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Direitos Humanos eficazes nos países-membros. 

A Resolução nº 48/134, adotada em 1993 pela 

Assembleia Geral e conhecida como Princípios 

de Paris, define os critérios a atender para a 

admissão formal dessas instituições pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos (ACNUDH). 

Com o propósito de organizar as ações necessá-

rias ao credenciamento do CDDPH como INDH, 

constituiu-se uma Comissão Especial. Entre 23 e 

27 de março de 2009, o conselheiro Dalmo Dallari, 

atendendo a convite do ACNUDH, participou de 

uma sessão de julgamento em Genebra, quando 

pôde articular e apresentar a proposta brasileira.

Até o final de 2010, por meio das comunicações 

oficiais do Ministério das Relações Exteriores, a 

documentação legal completa para requerer a ad-

missão do CDDPH deverá ser encaminhada pela 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República ao Alto Comissariado. 

Quando credenciadas, as instituições articulam-se 

em rede sob o Comitê Internacional de Coorde-

nação das Instituições Nacionais, subordinado ao 

ACNUDH, e reúnem-se em quatro grupos conti-

nentais: África, Américas, Ásia-Pacífico e Europa, 

que contam com suporte das Nações Unidas para 

a realização de encontros e conferências regionais 

de cooperação e intercâmbio. 

Considerando seu atual formato, o conselho ainda 

não atende na íntegra aos requisitos constantes 

nos Princípios de Paris. De acordo com os conse-

lheiros, dois aspectos precisam ser contemplados: 

maior pluralismo em sua composição e autonomia 

financeira. Desde março de 1994, entretanto, 

quando o presidente do conselho anunciou a 

decisão de encaminhar ao Congresso Nacional o 

projeto de lei que institui o novo Conselho Na-

cional de Direitos Humanos, o órgão trabalha no 

sentido de aperfeiçoar sua estrutura e sua compo-

sição. O Projeto de Lei nº 4.715, apresentado em 

30 de agosto de 1994, que transforma o CDDPH 

em CNDH, confere maior agilidade ao órgão e 

prevê mecanismos mais amplos de participação da 

sociedade civil3. Em 2009, após consultas aos par-

lamentares e aos membros do CDDPH, o Poder 

Executivo submeteu ao Congresso outro projeto de 

lei, com pequenos ajustes para facilitar a aprova-

ção na Câmara dos Deputados. Com as alterações 

propostas, pretende-se garantir: atuação nacional, 

orçamento próprio, integração com a rede interna-

cional de promoção e proteção dos Direitos Huma-

nos e estrutura pluralista, com mandatos definidos 

e formada por representantes da sociedade civil, 

parlamentares e especialistas qualificados.

Na 191ª reunião ordinária do CDDPH, realizada 

em 2 de dezembro de 2008, convidados da socieda-

de civil trouxeram a sugestão de abandonar o em-

penho de quase 15 anos no Poder Legislativo para 

que seja aprovada a transformação do conselho em 

CNDH e propuseram, como alternativa, recome-

çar do zero o desenho de um novo organismo que 

já obedeça plenamente os preceitos exigidos nos 

Princípios de Paris.

Como conclusão de um debate amplo, em que as 

distintas opiniões puderam se expressar, prevale-

ceu no CDDPH o entendimento de que se deveria 

insistir na tão protelada aprovação do CNDH como 

3 Ata da 92ª reunião ordinária do CDDPH, em 23 de 

março de 1994.
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um primeiro passo que já está ao alcance das 

mãos, por depender apenas de um último acordo 

entre líderes dos partidos para votação em plená-

rio. A primeira reunião do novo CNDH já deveria 

debater novas mudanças legislativas para que 

seu funcionamento e sua composição atendam 

plenamente a todas as exigências de uma INDH, 

conforme parâmetros do Alto Comissariado em 

Genebra. 

Durante a 201ª reunião ordinária do CDDPH, em 

27 de outubro de 2010, o líder da minoria na Câ-

mara dos Deputados, conselheiro Gustavo Fruet, 

externou sua disposição em apoiar a aprovação do 

Projeto de Lei nº 4.715/1994. 

A cAndidATurA A inSTiTuição nAcionAl 
de direiToS HumAnoS

Parte dos parâmetros previstos nos Princípios de Paris já é cumprida pelo CDDPH. Por isso, 

o órgão deverá encaminhar, ainda em 2010, sua candidatura ao credenciamento. Ele atua em 

nível nacional, tem independência em relação ao governo federal, mesmo estando vinculado a 

uma secretaria de Estado, recebe do ACNUDH tratamento de interlocutor no Brasil e conse-

gue reunir, ainda que informalmente, representantes de diversos segmentos da sociedade.

O conselho mantém relações de cooperação com um amplo espectro de organizações da 

sociedade civil: associações de defesa dos Direitos Humanos em diversos grupos (defesa de 

crianças e adolescentes, minorias raciais e sexuais, indígenas e sem-terra), associações de 

moradores, sindicatos e ONGs (como Justiça Global). Além disso, está muito próximo da 

ação de órgãos como o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, 

o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional dos 

Direitos do Idoso e a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

Essa composição não está distante da pluralidade demandada pelos Princípios de Paris e 

prevista no projeto de lei à espera de aprovação pelo Congresso. Pela proposta, o colegiado 

será ampliado para 24 membros e passará a ter a seguinte formação:
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Autoridade fortalecida

A importância de o CDDPH ser reconhecido 

como uma INDH, órgão com representatividade 

internacional, está no fortalecimento da legiti-

midade e na ampliação do poder e das compe-

tências do conselho, especialmente as de caráter 

coercitivo e executivo – exatamente os pontos 

nos quais residem hoje suas fragilidades. De 

acordo com a análise feita por Flávia Piovesan, 

membro do CDDPH, o reconhecimento como 

INDH traria maiores garantias de estabilidade e 

independência ao conselho:

Representantes de entes públicos

•	 Secretário	Especial	dos	Direitos	Humanos

•	 Procuradoria-Geral	da	República

•	 Presidente	da	Comissão	de	Direitos	Humanos	da	Câmara	dos	Deputados

•	 Presidente	da	Comissão	de	Direitos	Humanos	do	Senado	Federal

•	 Líder	da	maioria	na	Câmara	dos	Deputados	ou	seu	representante

•	 Líder	da	minoria	na	Câmara	dos	Deputados	ou	seu	representante

•	 Líder	da	maioria	no	Senado	Federal	ou	seu	representante

•	 Líder	da	minoria	no	Senado	Federal	ou	seu	representante

•	 Um	representante	do	Ministério	das	Relações	Exteriores

•	 Um	representante	do	Ministério	da	Justiça

•	 Um	representante	da	Polícia	Federal

•	 Um	representante	da	Defensoria	Pública	da	União

Representantes da sociedade civil

•	 Um	representante	da	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	(OAB)

•	 Nove	representantes	de	organizações	da	sociedade	civil	de	abrangência	nacional	e	com	

atuação relacionada à defesa dos Direitos Humanos 

•	 Um	representante	do	Conselho	Nacional	dos	Procuradores-Gerais	do	Ministério	Público,	

dos Estados e da União

•	 Um	representante	da	Associação	dos	Magistrados	Brasileiros
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“Na questão da pluralidade, a participação de re-

presentantes de organizações não governamentais e 

de movimentos sociais ocorre hoje por liberalidade 

do ministro [titular da Secretaria de Direitos 

Humanos]. Mas, como não está prevista em lei, 

pode ser vetada por qualquer um que assuma a 

pasta amanhã. Com a transformação em conselho 

nacional, a pluralidade se amplia e passa a ser 

uma norma jurídica intocável pela vontade desta 

ou daquela autoridade”.4

Conquistado esse status, o CDDPH estará apto a 

aplicar sanções a entidades e indivíduos violado-

res dos Direitos Humanos, inclusive advertência, 

censura pública e recomendação de afastamento 

de cargo ou suspensão de verbas. Terá habilita-

ção para fazer inspeções e fiscalizar os estabe-

lecimentos do sistema penal e declarar sob sua 

proteção entidades ou pessoas em risco, indican-

do as autoridades responsáveis para cumprir a 

resolução5. 

Aumenta também sua autoridade nas apurações, 

podendo realizar ou determinar diligências, tomar 

depoimentos de membros do governo, determinar 

a convocação de vítimas e testemunhas ou de 

suspeitos de condutas contrárias aos Direitos Hu-

manos e requerer a apresentação de informações, 

documentos e provas. Passa a ser considerada 

infração a tentativa de impedir o funcionamento 

do conselho ou de suas comissões e subcomis-

4 Entrevista realizada em junho de 2010.

5 Estudo de Adequação do Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana aos Princípios de Paris. Brasília: Secretaria de 

Direitos Humanos, 2010

sões, com penalidade de prisão e multa, também 

aplicadas a quem fizer afirmação falsa, negar ou 

calar a verdade.

Os desafios do conselho

Para o Brasil, contar com uma INDH será um 

fator de fortalecimento institucional no enfrenta-

mento dos desafios da área de Direitos Humanos. 

Em 2010, duas décadas após a recuperação da 

plena constitucionalidade democrática do Estado 

brasileiro, o país ainda exibe complexos gargalos 

institucionais, sintonizados com a incipiência 

de uma cultura nacional de pleno respeito aos 

Direitos Humanos. Entre os pontos mais centrais 

no futuro imediato estarão, certamente, três 

prioridades: 1) avançar na superação completa 

da ainda rotineira violação de Direitos Humanos 

no exercício de um sistema de segurança pública 

que todos querem eficiente, mas subordinado 

à lei; 2) sensibilizar o Poder Judiciário para um 

efetivo papel de guardião maior da observância 

dos Direitos Humanos no país; 3) aperfeiçoar 

a institucionalidade e os mecanismos do pacto 

federativo consignado na Constituição para que 

União, estados e municípios atuem, de fato, em 

cooperação e parceria para promover e proteger 

esses direitos.

Em artigo sobre a persistência dos problemas de 

segurança pública no Brasil, o pesquisador Mar-

cos Rolim, ex-presidente da Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara dos Deputados, abordou 

uma questão crucial – a necessidade de uma 

mudança de mentalidade no que se relaciona à 

proteção de direitos:
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“Estamos diante não apenas de um desafio parti-

cular de formulação de políticas públicas eficazes, 

mas de um desafio cujo conteúdo é civilizatório 

e está articulado à necessidade de uma ampla 

reforma política e cultural. As aspirações em favor 

dos Direitos Humanos encontram no tema da 

segurança pública, cada vez mais, sua prova mais 

urgente e difícil”.6

Um exemplo concreto da importância da mudança 

de mentalidade está na resistência de segmentos 

do sistema judiciário na aplicação das medidas 

penais, conforme aponta o vice-presidente do 

CDDPH, Percílio de Sousa Lima Neto:

“A conscientização de que a condenação com o 

cumprimento da pena em reclusão só deveria 

atingir os autores de crimes realmente graves e que 

provocam repulsa social não chegou ainda aos 

juízes brasileiros. Este é um problema em que, se 

não houver uma mobilização da sociedade e do 

governo, não se vai avançar”.7

Em seu discurso de posse, em 12 de maio de 

2010, o conselheiro Eugênio Aragão, professor de 

direito penal, também lembrou ser necessário um 

trabalho de todos para reverter o grande passivo de 

Direitos Humanos no Brasil.

A capacidade transformadora da mobilização da 

sociedade se mostrou recentemente na campanha 

6 ROLIM, Marcos. “A segurança como desafio aos Direitos 

Humanos” in Brasil Direitos Humanos, 2008: A realidade do 

país aos 60 anos da Declaração Universal. Brasília:. Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos, 2008.

7 Entrevista realizada em maio de 2010.

pela Lei da Ficha Limpa8, aprovada em maio de 

2010 pelo Congresso e sancionada no mês seguin-

te pelo presidente da República. Essa mudança no 

processo eleitoral do país resultou da mobilização 

de 1,6 milhão de pessoas.

Pela própria história do CDDPH, a mudança de 

mentalidade se tornou um imperativo em dois 

pontos nevrálgicos para o respeito aos Direitos 

Humanos no Brasil: concentração do aparato de 

segurança e justiça na esfera estadual de governo 

e carências do Judiciário brasileiro no que se 

refere à formação e preparação de seus agentes 

na área dos Direitos Humanos, especialmente no 

que existe de mais moderno, que é o ordenamen-

to internacional. 

Fragilidade da jurisdição estadual

A questão federativa, para o ex-ministro de Direi-

tos Humanos Nilmário Miranda, é a origem dos 

maiores desafios para o país:

“A maior parte da violação dos Direitos Humanos 

se dá no âmbito das prerrogativas dos estados, 

que têm as polícias civis, as polícias militares, as 

penitenciárias, os presídios, as cadeias públicas e 

as unidades de internação de adolescentes infrato-

res. O dever de investigar, processar e punir é dos 

órgãos estaduais. Não há como a União Federal 

impor determinada lógica aos estados, já que tudo 

8 A Lei Complementar nº 135 impede que políticos 

condenados, em segunda instância, por crimes graves, como 

lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e corrupção, partici-

pem das eleições para cargos públicos no país.
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tem de ser pactuado para que eles cumpram o 

que já está na Constituição, na lei e nos tratados 

internacionais”.9

Outro ex-secretário, Paulo Sergio Pinheiro, 

identifica como principal atributo do CDDPH 

a possibilidade de “responsabilizar autoridades 

estaduais por violações aos Direitos Humanos. 

Não havia nenhum fórum em que se pudesse 

convidar um governador, um procurador, um 

comandante de PM para participar de uma 

investigação”. Ele cita a chacina de Eldorado dos 

Carajás como exemplo: 

“Foi um momento exemplar para mostrar a 

conivência de governos estaduais com as violações 

de direitos; a investigação foi precária e o funcio-

namento da Justiça, problemático. Nesse caso, o 

CDDPH colaborou chamando à responsabilidade 

as autoridades, colocando luz, chamando a im-

prensa, dando visibilidade”.10

Esse aspecto não escapa a observadores estrangei-

ros, como o professor de Direitos Humanos da 

Universidade de Harvard James Cavallaro, ex-

representante no Brasil das organizações Human 

Rights Watch e Justiça Global:

“Os estados brasileiros controlam a segurança 

pública e o sistema penitenciário, áreas marcadas 

pelo pouquíssimo respeito aos Direitos Humanos. 

9 MIRANDA, Nilmário. “O começo de tudo” in Por que 

Direitos Humanos. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2006.

10 Entrevista realizada em maio de 2010.

Não existem políticas padronizadas. O problema é 

estrutural e ninguém quer assumir essa responsabi-

lidade, pois o discurso que beira à ‘violência oficial’ 

dá mais votos do que o discurso de respeito aos 

Direitos Humanos. Os órgãos comprometidos com 

os direitos não têm competência de fato e os que 

têm competência não respeitam os direitos”.11

No entanto, Cavallaro considera que o CDDPH e 

o Ministério Público conseguiram interferir com 

muita pressão em certas situações. Ele cita o caso 

das violações cometidas pelo governo do Espírito 

Santo, que acompanhou como representante da 

Justiça Global em 2005:

“O pedido formal de intervenção federal no estado, 

feito pelo CDDPH, foi um ato bastante corajoso 

e importantíssimo. Mostrou a independência e a 

seriedade do órgão. A intervenção federal acabou 

não se efetivando, mas foi uma ação digna de um 

conselho realmente dedicado à dignidade humana 

e aos Direitos Humanos, que precisa ser superior 

aos interesses político-partidários. Foi um dos 

grandes momentos do CDDPH”.12

Uma medida defendida pelo CDDPH para modifi-

car esse quadro é a federalização dos inquéritos e 

dos processos judiciais referentes a graves viola-

ções dos Direitos Humanos, prevista na Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004. De acordo com o 

jurista Fábio Konder Comparato, a emenda apre-

senta essa possibilidade com clareza:

11 Entrevista realizada em junho de 2010.

12 Idem.
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“Nas hipóteses de grave violação de Direitos Hu-

manos, o procurador-geral da República, com a fi-

nalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de Direitos 

Humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá 

suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em 

qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de 

deslocamento de competência para a Justiça Fede-

ral. Este recurso, no entanto, teve pouco alcance em 

razão da resistência do Judiciário”.13

Em 2009, a aplicação desse instrumento já tinha 

sido proposta em artigo de imprensa assinado por 

Paulo Vannuchi, presidente do CDDPH e ministro 

da Secretaria de Direitos Humanos, e pela conse-

lheira Flávia Piovesan, com argumentos claros, no 

caso Manoel Mattos:

“Por meio da federalização, (...) encoraja-se a 

firme atuação do Estado, sob o risco do desloca-

mento de competências. Por outro, aumenta-se a 

responsabilidade das instâncias federais para o 

efetivo combate à impunidade das graves violações 

aos Direitos Humanos. (...) Para os estados cujas 

instituições responderem de forma eficaz às viola-

ções, a federalização não terá nenhuma incidência 

maior. Para aqueles cujas instituições mostrarem-

se falhas, ineficazes ou omissas, estará configurada 

a hipótese de deslocamento de competência para a 

esfera federal. (...) Cabe ao Superior Tribunal de 

13 COMPARATO, Fábio Konder. “Os 60 anos da Declaração 

e nossa Constituição” in Brasil Direitos Humanos, 2008: A 

realidade do país aos 60 anos da Declaração Universal. Brasília: 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008.

Justiça o desafio de honrar a federalização como 

efetivo instrumento para o combate à impunidade 

e para garantir justiça nas graves violações de 

Direitos Humanos”.14 

o judiciário vulnerável 

O apelo à Justiça leva a outro grande desafio 

enfrentado no país: o preparo ainda insuficiente 

dos órgãos do Judiciário para lidar com o sistema 

de defesa dos Direitos Humanos e a resistência 

que alguns segmentos revelam diante da cres-

cente internacionalização desse sistema. Uma 

pesquisa acadêmica mostrou alguns números 

desse quadro:

“O desconhecimento do direito internacional dos 

Direitos Humanos pelos agentes públicos mais 

diretamente ligados à aplicação do direito foi veri-

ficado por recente pesquisa que teve como universo 

os magistrados da primeira instância da Justiça 

Estadual do Rio de Janeiro, comarca da Capital: 

66% dos entrevistados nunca aplicaram a Conven-

ção Americana de Direitos Humanos e 24% só o 

faziam raramente; 79% não estavam informados 

sobre o funcionamento dos sistemas da ONU e 

da OEA de proteção dos Direitos Humanos. Em 

relação ao Pacto Internacional de Direitos Civis 

e Políticos e ao de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais, 74% e 75%, respectivamente, são os 

índices dos magistrados que nunca os aplicaram; 

14 VANNUCHI, Paulo e PIOVESAN, Flávia. “Federali-

zação, combate à impunidade e justiça”. Folha de S.Paulo, 

14/12/2009.
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93% nunca participaram de alguma entidade ou 

movimento de Direitos Humanos; 40% nunca 

estudaram a respeito de Direitos Humanos”.15

Ainda pouco compreendidas pela estrutura de 

justiça e de segurança pública do Brasil, as impli-

cações desse novo ordenamento legal reforçam a 

necessidade de ter um órgão com as atribuições 

do CDDPH, bem como de fazê-lo caminhar na 

adoção plena do que é requerido pelos Princípios 

de Paris. Trata-se de um movimento irreversível. 

Tendo como marco a Declaração Universal de 

1948, que introduziu a concepção contemporânea 

de direitos, o direito internacional dos Direitos 

Humanos é um sistema jurídico de alcance 

internacional que tem o objetivo de proteger esses 

direitos, especialmente quando as instituições 

nacionais são omissas ou falhas na sua garantia. 

Provas cabais do dinamismo do direito internacio-

nal dos Direitos Humanos foram os episódios da 

prisão em Londres do ditador Augusto Pinochet, 

requerida pelo juiz espanhol Baltasar Garzón, ou 

o mandado internacional de prisão expedido pelo 

Tribunal Penal Internacional contra o líder suda-

nês acusado de genocídio em Darfur, fatos inima-

gináveis três décadas atrás.

Passado quase meio século da fundação do 

CDDPH, o funcionamento do organismo é a pro-

va viva de que muito se fez e muito há por fazer 

para que os Direitos Humanos sejam plenamente 

respeitados no Brasil. A análise realizada pelo 

15 FERNANDES, Pádua. A produção legal da ilegalidade: os 

Direitos Humanos e a cultura jurídica brasileira. São Paulo: 

Faculdade de Direito da USP, 2005.

ex-ministro da Justiça José Gregori, também ex-

secretário de Direitos Humanos, sobre as contra-

dições presentes na vida nacional ainda cabem 

à trajetória do conselho e à luta pelos Direitos 

Humanos no país:

“A cada dia acontecem fatos que nos animam, mas 

também outros que nos levam a beirar a desespe-

rança. Em face da duríssima realidade brasileira, 

cabe a pergunta: tudo o que se fez até hoje foi inú-

til? A resposta objetiva é: não. Primeiro, porque já 

não estamos mais no marco zero como há alguns 

anos. Depois, já está plantada uma consciência 

de que Direitos Humanos são pré-requisito de 

vida social democrática e como tal devem ser uma 

das prioridades do governo, o que faz com que os 

atrasos, as injustiças, as deficiências e as agressões 

não continuem, como estiveram por séculos, no 

limbo da complacência e da indiferença. É preciso 

continuar para que o dia a dia de nossa democra-

cia tão jovem, entre múltiplas opções e caminhos, 

obedeça também aos Direitos Humanos”.16 

Desde sua origem, o CDDPH se apresenta como 

uma instância que responde, essencialmente, às 

violações de Direitos Humanos. Criado 15 dias 

antes de se consumar o golpe militar de 1964, o 

conselho teve uma história acidentada de resistên-

cia e luta, não só buscando preservar os preceitos 

básicos, políticos e sociais de dignidade humana, 

16 GREGORI, José. “O primeiro Programa Nacional de 

Direitos Humanos” in Brasil Direitos Humanos, 2008: A 

realidade do país aos 60 anos da Declaração Universal. Brasília: 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008.
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mas também persistindo e buscando sobreviver a 

todos os seus momentos traumáticos de invisibili-

dade e impotência.

Do seu nascimento até 2010, foram mais de 200 

reuniões ordinárias, mais de 100 comissões espe-

ciais e subcomissões registradas, quase 70 casos de 

presos e desaparecidos políticos analisados. Mas o 

conselho, como os Direitos Humanos de maneira 

geral, sofre as fragilidades particulares decorrentes 

de sua obrigação de tratar tudo o que envolve as no-

ções de igualdade e liberdade na condição humana, 

com o risco sempre presente de perda da capacida-

de de reconhecer suas próprias limitações. 

Durante muito tempo na história brasileira, o 

CDDPH foi um dos poucos ou o único órgão para 

recebimento de denúncias de violações. A partir de 

1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, 

vem se institucionalizando uma estrutura mínima 

de promoção e proteção aos Direitos Humanos. Os 

últimos 16 anos – em especial os dois mandatos de 

Fernando Henrique Cardoso e os dois mandatos 

de Luiz Inácio Lula da Silva – valem como período 

de avanços palpáveis. Essa continuidade prepara 

o país para passos cada vez mais substantivos, de-

mandando do conselho e das demais instituições 

uma atuação eficiente e articulada.
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Especialista em Direitos Humanos e em direito 

constitucional, a procuradora Flávia Piovesan, 

conselheira no CDDPH, é autora de várias obras 

sobre o tema. Nesta entrevista, ela aborda a 

necessidade de ampliação do conceito de direitos 

para atender às transformações da sociedade e 

a importância estratégica do credenciamento do 

CDDPH como Instituição Nacional de Direitos 

Humanos, com todas as alterações que se fizerem 

necessárias.

O que mudou na agenda geral dos Direitos Huma-

nos? 

A eterna vigilância sobre ações de um Estado 

violador contra um indivíduo-vítima orientou a 

arquitetura normativa dos Direitos Humanos no 

mundo todo, ao longo da história. Mas, com as 

relações sociais e políticas sendo cada vez mais 

permeadas – quando não definidas – por relações 

econômicas e financeiras, essa arquitetura torna-se 

cada vez menos eficiente. O violador não é mais 

apenas o Estado. Ocorrem violações que extrapo-

lam as fronteiras nacionais e envolvem milícias 

privadas ou empresas transnacionais. Também 

não é mais apenas o indivíduo a vítima, mas 

comunidades inteiras, como indígenas, negros, 

mulheres e crianças. Embora o Estado continue 

sendo responsabilizado internacionalmente pelo 

cumprimento dos Direitos Humanos, pois é visto 

como o tutor desses direitos, a complexidade nas 

relações internacionais tornou insuficiente essa 

imputação de responsabilidade exclusivamente 

sobre ele. Como consequência, a estrutura das 

normas deve mudar.

Como o Brasil evoluiu na questão dos direitos após 

a redemocratização?

A partir da redemocratização do país, o programa 

de Direitos Humanos transformou-se numa polí-

tica pública do Estado, efetivamente. Prova disso 

foi a criação da Secretaria de Direitos Humanos, 

diretamente ligada à Presidência da República. 

Nessa nova perspectiva, o Estado não é mais visto 

como violador simplesmente, mas também como 

promotor dos Direitos Humanos. Quando o gover-

no chama para si a responsabilidade de defender 

e promover os direitos, a existência de um órgão 

como o CDDPH é fundamental. 

O que representa o PNDH-3 nessa trajetória?

O novo Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH) nada mais traz do que uma atualização 

das metas do país. O primeiro programa, adotado 

em 1996, no governo de Fernando Henrique Car-

doso, continha metas na esfera dos direitos civis e 

políticos. O segundo, de 2002, incluiu os direitos 

econômicos, sociais e culturais. O terceiro reúne 

todos esses direitos sob o prisma da universalidade 

“umA políTicA de direiToS HumAnoS  
deve conTemplAr AS complexidAdeS  
do brASil conTemporâneo”
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e da indivisibilidade. Não há como deixar de tratar 

agora do direito ao meio ambiente, ao desenvolvi-

mento sustentável, à livre orientação sexual e aos 

avanços tecnológicos, entre outros. Com relação às 

críticas e aos debates, mesmo que algumas metas 

precisem e devam ser aperfeiçoadas, todos os 

pontos do PNDH-3 estão em consonância com os 

parâmetros internacionais. Cito dois dos aspec-

tos mais controversos. O primeiro é a Comissão 

Nacional da Verdade, que se propõe a levantar res-

ponsabilidades sobre as violências praticadas du-

rante os anos de repressão. Ora, a jurisprudência 

internacional considera as leis de anistia aprovadas 

por ditaduras uma agressão aos Direitos Huma-

nos, porque perpetuam a impunidade. E quanto ao 

segundo aspecto, a descriminalização do aborto, a 

ordem internacional recomenda aos Estados que 

assumam o aborto ilegal como grave problema de 

saúde pública. Mas o debate é fundamental, pois 

o PNDH-3 deve contemplar as complexidades do 

Brasil contemporâneo.

Como um órgão como o CDDPH se enquadra 

nesse novo cenário de proteção aos direitos?

O conselho tem sido um órgão estratégico 

essencial na promoção e na defesa dos Direitos 

Humanos no Brasil. Tem atuado, de um lado, 

preventivamente e, de outro, reativamente. É como 

se os conselheiros aliassem as tarefas de bombei-

ros e de arquitetos, que a um só tempo salvam e 

arquitetam. A diferença agora é que precisamos 

atuar cada vez mais como arquitetos, identificando 

temas centrais, propondo debates, interferindo no 

fortalecimento de políticas públicas. Já participei 

de algumas comissões e tive a chance de perceber 

o grande poder de pressão que tem o CDDPH. O 

fato de as reuniões incluírem autoridades como 

secretários de Segurança Pública e presidentes 

de tribunais de justiça dá maior visibilidade aos 

casos e torna mais efetiva qualquer cobrança para 

resolvê-los.

Como o CDDPH lida com a diversidade de pres-

sões, especialmente as vindas de setores conserva-

dores da sociedade?

O conselho trabalha com a máxima transparência, 

com abertura e diálogo. Sempre haverá elementos 

contraditórios e conflitos entre as partes envol-

vidas. Mas, ao final dos debates, os conselheiros 

dão sua deliberação, por maioria, e encaminham 

as ações – que envolvem desde uma aprovação de 

moção de apoio até a instalação de uma comissão 

para investigar uma denúncia no local. O CDDPH 

atua de maneira muito pragmática.
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Resoluções para criação de Comissões, Subcomissões e Grupos de Trabalho  
do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH
Período: Janeiro/2000 a Outubro/2010

2010

Resolução Data Ação Objetivo

nº 04

13/5/10
Restabelecimento do Grupo de 
Trabalho Cinta Larga.

Acompanhar e monitorar a implementação de projetos direcionados 
às comunidades indígenas Cinta Larga, especialmente os destinados a 
proporcionar alternativas econômicas e sociais à referida comunidade.

Componentes: Conselheiro Dalmo de Abreu Dallari; Conselheira Flávia Piovesan; Subprocurador-Geral da República; Doutor Brasilino 
Pereira dos Santos; Procurador da República Doutor Reginaldo Pereira da Trindade.

nº 05
17/5/10

Criar Comissão Especial de 
Reestruturação do CDDPH

Elaborar proposta de reestruturação do Conselho de Defesa dos Direitos 
Humanos

Componentes: Conselheiro Fernando Santana Rocha; Conselheiro Edgar Flexa Ribeiro; Coordenadora-Geral Juliana Gomes Miranda

nº 08

12/5/10
Criar Comissão Especial Direito 
Humano à Alimentação Adequada

Verificar as violações do Direito Humano à Alimentação Adequada, buscando 
garantir sua Alimentação Adequada, buscando garantir sua exigibilidade, a 
partir da metodologia interinstitucional elaborada pela Comissão Especial 
constituída pela Resolução nº 12 de 2005.

Componentes: Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que a presidirá; Conselho Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional – CONSEA; Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB; Defensoria Pública da União – DPU; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS; Ministério Público Federal – MPF; Relatoria Nacional para os Direitos Humanos 
ao Território, Terra e Alimentação; Fordfirst Information and Action Network – FIAN Brasil; Ação Brasileira para Nutrição e Direitos 
Humanos – ABRANDH; Fórum Brasileiro de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional – FBSAN; Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais – CNPG; Fórum de Reforma Urbana; Ministério da Saúde; Ministério da Educação; Associação Brasileira de 
Município; Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais.

nº 11

19/8/10
Alterar o art. 2º da Resolução nº 
10, de 06 de novembro de 2008.

Acompanhar o andamento dos inquéritos policiais, processos administrativos 
e judiciais relativos a fatos ocorridos na Casa de Detenção José Mário Alves da 
Silva, visando maior celeridade na conclusão dos feitos em questão.

Componentes: Representante do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; Representante do Ministério Público do Estado de 
Rondônia; Representante da Secretaria de Justiça do Estado de Rondônia; Representante da Procuradoria-Geral do Estado de 
Rondônia; Representante da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado de Rondônia; Representante da Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa da Cidadania no Estado de Rondônia; Representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República; Representante do Ministério Público Federal; Representante do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da 
Justiça; Conselheiro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

nº 15

25/8/10 Constituir Comissão Especial

Acessar informações, elaborar mapeamento de inquéritos policiais 
procedimentos administrativos e processos judiciais que envolvem lideranças 
indígenas no sul do Estado da Bahia, bem como realizar e promover reuniões 
com autoridades locais, índios e não-índios, facilitando o entendimento pacífico 
entre as partes.

Componentes: Conselheiro Percílio de Sousa Lima Neto – que a presidirá; Coordenador-Geral do Programa de Proteção aos 
Defensores de Direitos Humanos da SDH/ PR – Ivan Contente Marques; Diretor do Departamento de Defesa dos Direitos 
Humanos da Subsecretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da SDH/ PR – Fernando Antônio dos Santos 
Matos; Ouvidor Nacional de Direitos Humanos da SDH/ PR – Fermino Fechio Filho; Procurador-Geral da FUNAI – Antonio 
Marcos Guerreiro Salmeirão; Assessor Especial do Gabinete Pessoal da Presidência da República – Paulo Roberto Martins 
Maldos.
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2009

Resolução Data Ação Objetivo

nº 02

28/4/09
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4.319 de 16 de março de 1964.

Criar logomarca do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Viabilizar 
a transmissão, ao vivo, das reuniões ordinárias e extraordinárias do colegiado via 
internet; estabelecer gestões para criação e manutenção do site do CDDPH.

Componentes: Marcelo Tognozzi – representante da Associação Brasileira de Imprensa – ABI (coordenador); Márcia Adorno – 
representante do Ministério das Relações Exteriores; Perly Cipriano – representante da Secretaria Especial de Direitos Humanos da 
Presidência da República; Valéria Rabelo -representante da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República.

nº 03

28/4/09
Restabelecer os efeitos da Comissão 
Especial Sistema Carcerário do 
estado do Espírito Santo.

Proceder à apuração de graves violações de Direitos Humanos no sistema 
carcerário do estado do Espírito Santo.

Componentes: Um representante do Ministério Público Federal; Um representante do Conselho Nacional de Procuradores 
Gerais de Justiça do Brasil; um representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; um representante da 
Associação Nacional de Defensores Públicos; um representante do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça; um 
representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.

nº 04

13/8/09
Constituir Comissão Especial 
Manoel Mattos.

Realizar gestões junto à Sociedade Civil e aos Poderes constituídos dos estados 
da Paraíba e Pernambuco e autoridades federais com intuito de agilizar a 
apuração e punição do assassinato do defensor dos Direitos Humanos, Manoel 
Mattos, bem como seu processo de federalização.

Componentes: Ministro Paulo Vannuchi, que a presidirá; Percílio de Sousa Lima Neto, representante do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil; Gilda Pereira de Carvalho, representante do Ministério Público Federal; Ivana Farina Navarrete 
Pena, representante do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça do Brasil; Carlos Alberto Fazzio Costa, representante 
do Departamento da Polícia Federal; Eduardo Araújo, representante da Sociedade Civil; Fernando Antônio dos Santos Matos, 
representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.

2008

Resolução Data Ação Objetivo

nº 01 11/3/08
Constituir Comissão Especial para 
investigar o caso Abaetetuba/ 
Pará.

Acompanhar as investigações e a apuração das responsabilidades 
administrativa e penal, decorrentes da prisão ilegal de adolescente em 
delegacia policial no Município de Abaetetuba, estado do Pará, e da violência 
sexual contra ela praticada; bem como verificar o funcionamento do sistema 
prisional, a aplicação das medidas alternativas a prisão e – à situação das 
unidades para cumprimento de medidas sócio-educativas no mesmo Estado.

nº 07

18/6/08
Constituir Comissão Especial do 
Morro da Providência.

Apurar e acompanhar as investigações e eventuais ações penais referentes ao 
envolvimento dos membros do Exército em ação que resultou na morte de três 
jovens residentes do Morro da Providência, estado do Rio de Janeiro.

Componentes: Representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Raimundo Cézar Britto Aragão; 
Representante do Ministério Público Federal, Doutora Gilda Pereira Carvalho; Professora de Direito Constitucional, Doutora Flavia Piovesan.

nº 08

12/8/08
Constituir Comissão Especial 
Criminalização de movimentos 
sociais.

Apurar tentativas de criminalização de movimentos sociais, a partir de 
iniciativas do Ministério Público Estadual, decisões do Poder Judiciário do 
Estado do Rio Grande do Sul, e ações da Brigada Militar do Estado do Rio 
Grande do Sul, apontando soluções no sentido de garantir o respeito aos 
direitos civis e às liberdades públicas.

Componentes: Conselheiro Percílio de Sousa Lima Neto – Representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil/ 
OAB; Conselheiro Zenaldo Coutinho – Representante da Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados; Doutora Gilda Carvalho; 
Representante do Ministério Público Federal/ MPF; Doutora Ivana Farina Navarrete Pena – Representante do Conselho Nacional de 
Procuradores Gerais de Justiça do Brasil; Desembargador – Gercino José da Silva Filho – Ouvidor Agrário Nacional/ MDA; Deputado 
Federal Adão Pretto – Presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados; Doutor Fermino Fechio – 
Ouvidor da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República/SEDH/PR; Doutor Fernando Matos Coordenador-
Geral de Proteção a Defensores de Direitos Humanos/SEDH/PR.
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nº 09

12/8/08 Constituir Comissão Especial

Implementar providências conducentes ao reconhecimento do Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana como Instituição Nacional Brasileira creditada junto 
ao Alto Comissariado de Direitos Humanos, apresentando relatórios parciais ao 
Plenário do CDDPH, até ao alcance das atribuições agora confiadas.

Componentes: Conselheiro Dalmo de Abreu Dallari; Conselheiro Humberto Pedrosa Espínola; Conselheira Márcia Adorno; 
Conselheiro Fernando Santana; Mônica Ventocilla Franco, Assessora da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.

nº 10

6/11/08
Constituir Subcomissão vinculada a 
Comissão Especial Urso Branco.

Acompanhar o andamento dos inquéritos policiais, processos administrativos 
e judiciais relativos a fatos ocorridos na Casa de Detenção José Mário Alves da 
Silva, visando maior celeridade na conclusão dos feitos em questão.

Componentes: Representante do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; Representante do Ministério Público do Estado de 
Rondônia; Representante da Secretaria de Justiça do Estado de Rondônia; Representante da Procuradoria do Estado de Rondônia; 
Representante da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado de Rondônia; Secretário de Segurança Pública e Defesa da 
Cidadania do Estado de Rondônia; Representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.

2007

Resolução Data Ação Objetivo

nº 01

20/1/07
Constituir Subcomissão no âmbito 
da Comissão Especial Atingidos por 
Barragens.

Preparar subsídios para a elaboração de propostas no que concerne à prevenção, 
avaliação e mitigação dos impactos sociais e ambientais da implementação das 
barragens, e a preservação e reparação dos direitos das populações atingidas.

Componentes: Professor Carlos Bernardo Vainer – Representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; Doutor João Akira Omoto – Representante do Ministério Público Federal; Doutora Maria 
Luiza Grabner, Representante do Ministério Público Federal; Doutora Márcia Catarina David – Representante do Ministério do Meio 
Ambiente; Doutor Luiz Felippe Kunz – Representante do Ministério do Meio Ambiente; Doutor Denilvo Moraes – Representante do 
Ministério de Minas e Energia; e Doutor Celso Knijnik.

nº 03

8/5/07
Constituir Comissão Especial Grupos 
de Extermínio nos estados de 
Pernambuco, Paraíba, Ceará e Bahia.

Apurar denúncias de ações praticadas por grupos de extermínio nos Estados de 
Pernambuco, Paraíba, Ceará e Bahia.

Componentes: Doutor Percílio de Sousa Lima Neto – Vice-Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; 
Doutor Humberto Pedrosa Espínola – Representante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Deputado Federal 
Luiz Couto – Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; Doutora – Ela Wiecko Volkmer de Castilho – 
Representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União.

nº 06

29/8/07 Constituir Comissão Especial.

Elaborar sugestões no desenvolvimento de campanhas nacionais de 
comunicação e esclarecimento sobre o papel, as atribuições e atividades do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e entidades de defesa dos 
Direitos Humanos, mantendo nesse sentido, entendimento com o Conselho 
Nacional de Propaganda e órgãos do Poder Executivo.

Componentes: Doutor Marcelo Tognozzi – Representante da Associação Brasileira de Imprensa; Ministra Ana Lucy Petersen – 
Representante das Relações Exteriores; Doutor Perly Cipriano – Representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos/PR.

nº 07

29/8/07 Constituir Comissão Especial

Proceder à apuração de denúncias de violações às liberdades individuais dos 
jornalistas em exercício profissional na Rede Gazeta do Estado do Espírito Santo, 
especialmente no que concerne o acompanhamento das investigações e de eventuais 
ações penais decorrentes; e Apurar denúncias da ocorrência de interceptação 
telefônica ilegal dos advogados: Itamar de Souza Cadete, Francisco de Oliveira, Hilton 
Miranda Rocha Sobrinho; Carla da Matta Pedreira; Durval Albert Barbosa de Lima; 
Fabrício de Oliveira Campos e Sebastião Galtemar Soares, que constitui na violação 
aos direitos e garantias fundamentais dos mesmos, bem como das prerrogativas 
profissionais assegurada pelo art. 7º, inciso II, da Lei Federal 8.906/94.

Componentes: Doutora Ela Wiecko Volkmer de Castilho – representante do Ministério Público Federal; Doutora Ivana Farina 
Navarrete Pena – representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil; Conselheiro Marcelo Tognozzi – 
representante da Associação Brasileira de Imprensa; Deputada Federal Iriny Lopes – Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados; Representante da Seção do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil.
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nº 08

4/10/07
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4.319, e de 16 de março de 1964.

Apurar e acompanhar as investigações dos casos de desaparecimentos e 
mortes de pessoas, envolvendo integrantes da Polícia Militar do Estado de 
Goiás, e eventuais ações penais decorrente.

Componentes: Ivana Farina Navarrete Pena – representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil; 
Percílio de Sousa Lima Neto – representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Humberto Pedrosa Espínola – 
representante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

nº 10

11/12/07
Constituir Subcomissão Especial 
Grupos de Extermínio no Estado 
do Ceará.

Desenvolver, no Estado do Ceará, atividades de apuração das atuações de 
grupos de extermínio, dando extensão regional às atribuições da Comissão 
Especial constituída pela Resolução nº 28/2006.

Componentes: Ministério Público Federal; Ministério Público do Estado do Ceará; Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 
Advogados do Brasil no Estado do Ceará; Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará; Departamento 
da Polícia Federal do Ministério da Justiça; Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará; 
Defensoria Pública do Estado do Ceará; Instituto Brasileiro de Defesa da Cidadania – IBRADEC/ CE; Centro de Defesa da 
Criança e do Adolescente – CEDECA/ CE; Comissão Brasileira de Justiça e Paz – CBJP/ CE; Central Única das Favelas do  
Ceará – CUFA/ CE.

nº 11

11/12/07 Constituir Comissão Especial

Apurar denúncias de graves violações a direito humanos cometidas contra 
menor custodiada, em delegacia policial no Município de Abaetetuba, estado 
do Pará, na forma de sevícias, violências físicas e abusos sexuais durante 
o tempo da sua prisão irregular na referida delegacia, devendo para isso 
se deslocar ao citado Estado, contatar autoridades estaduais e municipais 
acompanhar investigações, eventuais ações penais decorrentes, fatos 
conexos e realizar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 
atribuições.

Componentes: Conselheiro Percílio de Sousa Lima Neto – representante do Conselho Federal da OAB; Conselheira Ela Wiecko 
Volkmer de Castilho – representante do Ministério Público Federal; Conselheiro Zenaldo Coutinho – representante da Câmara dos 
Deputados; Conselheiro Humberto Pedrosa Espínola – professor de direito penal; Deputado Federal Luiz Couto – presidente da 
Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados; Fermino Fechio – Assessor Especial/ Ouvidor da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Márcia Ustra Soares – assessora da Subsecretaria de Promoção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.

2006

Resolução Data Ação Objetivo

nº 02

31/1/06
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4.319 de 16 de março de 1964.

Analisar o Anteprojeto de Lei da Escuta Telefônica e elaborar propostas que 
visem sua modernização e aperfeiçoamento necessário.

Componentes: Doutora Ela Wiecko Volkmer de Castilho – Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal; 
Doutora Ivana Farina Navarrete Pena – representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil; Deputada 
Federal Iriny Lopes, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; Senador Roberto Saturnino Braga – 
Presidente da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Senado Federal; Um representante do Departamento da 
Polícia Federal do Ministério da Justiça; Conselheiro Marcelo Silveira Tognozzi – representante da Associação Brasileira de Imprensa; 
Um representante da Associação Nacional de Jornais; Um representante da Federação Nacional dos Jornalistas; Um representante da 
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão.

nº 03

31/1/06
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Proceder apuração das denúncias de violações às liberdades individuais dos 
jornalistas em exercício profissional na Rede Gazeta/ ES – especialmente no 
que concerne o acompanhamento das investigações e suas eventuais ações 
penais decorrentes.

Componentes: Doutora Ela Wiecko Volkmer de Castilho – representante do Ministério Público Federal; Doutora Ivana Farina 
Navarrete Pena – representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil; Conselheiro José Silvestre 
Gorgulho, representante da Associação Brasileira de Imprensa; Deputada Federal Iriny Lopes, presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados.
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nº 04

31/1/06
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Apurar e acompanhar a situação de aproximadamente 1.300 famílias que 
ocupam área urbana assentamento do Pinheirinho – no Residencial União 
localizado em São José dos Campos/ Estado de São Paulo; e eventuais fatos 
conexos.

Componentes: Ela Wiecko Volkmer de Castilho – procuradora federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal; Ivana 
Farina Navarrete Pena – representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil; Mariângela Sarrubbo – 
defensora pública geral interina do estado de São Paulo.

nº 07

31/1/06
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Apurar e acompanhar as investigações dos casos de desaparecimentos e 
mortes de pessoas, envolvendo integrantes da Polícia Militar do Estado de 
Goiás, e eventuais ações penais decorrentes.

Componentes: Ivana Farina Navarrete Pena – Representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil; 
Percílio de Sousa Lima Neto – representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Humberto Pedrosa Espínola – 
representante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

nº 08

31/1/06
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Proceder à apuração de execuções sumárias ocorridas na Baixada Fluminense 
no Estado do Rio de Janeiro.

Componentes: Ignácio Kano – pesquisador e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; José Cláudio Alves – professor 
e pesquisador da Universidade Rural Fluminense; Leonardo Chaves – sub-procurador dos Direitos Humanos e Terceiro Setor do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Marcelo Freixo – membro da equipe da Organização não Governamental Justiça 
Global; Pedro Strozenberg – Coordenador da área de Segurança Pública e Direitos Humanos Viva Rio; Alessandro Molon – deputado 
estadual, membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; Ela Wiecko Volkmer de 
Castilho – procuradora Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal.

nº 12

21/2/06
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Proceder à apuração de execuções sumárias ocorridas na Baixada Fluminense 
no Estado do Rio de Janeiro.

Componentes: Ignácio Kano – pesquisador e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; José Cláudio Alves – professor 
e pesquisador da Universidade Rural Fluminense; Leonardo Chaves – sub-procurador dos Direitos Humanos e Terceiro Setor do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Marcelo Freixo – membro da equipe da Organização não Governamental Justiça 
Global; Pedro Strozenberg – Coordenador da área de Segurança Pública e Direitos Humanos Viva Rio; Alessandro Molon – deputado 
estadual, membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; Ela Wiecko Volkmer de 
Castilho – procuradora Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal.

nº 15

31/3/06
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Proceder a analise e estudo da legislação existente sobre construção de 
barragens, visando à elaboração de propostas legislativas que contemplem 
instrumentos hábeis para reparação do impacto social, como efetivo 
mecanismo de garantia aos direitos das populações atingidas.

Componentes: Um representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – IPPUR; Deputado Federal Luci Choinacki representante da Câmara dos Deputados; Um representante do Movimento dos 
Atingidos por Barragens – MAB; Um representante do Ministério das Relações Exteriores – MRE; Um representante do Ministério 
Público Federal – MPF.

nº 16

31/3/06
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Proceder à apuração de violações de Direitos Humanos no sistema carcerário 
do Estado do Espírito Santo, relatadas na representação encaminhada pela 
Comissão de Justiça e Paz.

Componentes: Um representante do Ministério Público Federal; Um representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais 
de Justiça do Brasil; Deputada Federal Iriny Lopes representante da Câmara dos Deputados; Doutora Marina Steinbruch – Defensora 
Pública da União de Categoria Especial; Doutora Carla Polaine Leite Fabrício Vieira, Ouvidora do Departamento Penitenciário Nacional 
do Ministério da Justiça; Um representante do Departamento da Polícia Federal do Ministério da Justiça; Um representante da 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.
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nº 19

27/4/06
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Verificar as condições em que se encontram índios presos acusados pela morte 
de policiais militares ocorridos em Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, 
bem como, estabelecer contatos com familiares da vítimas.

Componentes: Doutor Percílio de Sousa Lima Neto – Vice-Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – 
CDDPH; Doutor Ivair Augusto Alves dos Santos – representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Doutora Rosângela Gonçalves de Carvalho – Coordenadora do Comitê Gestor de Políticas Públicas Indigenistas da Região 
Sul do Mato Grosso do Sul – MDS; Doutora Marina Steinbruch – Defensora Pública da União Categoria Especial; Representante do 
Ministério Público Federal – MPF; e Representante da Fundação Nacional do Índio – FUNAI.

nº 20

27/4/06
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Atender representação encaminhada pela Ordem dos Advogados do Brasil; Seção 
do Espírito Santo, para apurar a ocorrência de interceptação telefônica ilegal 
dos advogados; Itamar de Souza Cadete, Francisco de Oliveira, Hilton Miranda 
Rocha Sobrinho; Carla da Matta Pedreira; Durval Albert Barbosa de Lima; Fabrício 
de Oliveira Campos e Sebastião Galtemar Soares, que consistiu na violação aos 
direitos e garantias fundamentais dos mesmos, bem como, das prerrogativas 
profissionais asseguradas pelo art. 7, inciso II, da Lei Federal 8.906/94.

Componentes: Doutor Humberto Pedrosa Espínola – representante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – 
CDDPH; Doutora Ivana Farina Navarrete Pena – representante do Colégio de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil; Representante 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Representante do Ministério Público Federal – MPF.

nº 22

30/5/06
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Acompanhar as apurações dos homicídios cometidos contra bombeiros, 
policiais militares, civis, funcionários da administração penitenciária, 
detentos e civis, decorrentes de graves incidentes, de repercussão nacional 
e internacional, envolvendo o sistema prisional do Estado de São Paulo e 
desencadeados à ocasião de transferências de presos determinadas pelo 
sistema de execução penal do referido Estado.

Componentes: Percílio de Sousa Lima Neto, Vice-Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH; 
Dalmo de Abreu Dallari; Flávia Cristina Piovesan; e Ela Wiecko Volkmer de Castilho.

nº 26

15/8/06
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Acompanhar denúncias encaminhadas ao CDDPH, de ocorrências de violações 
de Direitos Humanos decorrentes da implementação de barragens no País, 
realizando um levantamento empírico desses casos; apresentar sugestões e 
propostas no que concerne à prevenção, avaliação e mitigação dos impactos 
sociais e ambientais da implementação dessas barragens e a preservação e 
reparação dos direitos das populações atingidas.

Componentes: Doutor Humberto Pedrosa Espínola, representante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que 
a coordenará; Deputada Federal Luci Choinacki, representante da Câmara dos Deputados; Professor Carlos Bernardo Vainer, 
representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro – IPPUR; Doutor 
Ricardo Montagner, representante do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB; Doutor João Akira Omoto, representante do 
Ministério Público Federal – MPF; Um representante do Ministério de Minas e Energia – MME; Um representante do Ministério do 
Meio Ambiente – MMA e um representante da Defensoria Pública da União.

nº 27

15/8/06 Contituir Grupo de Trabalho
Acompanhar e monitorar a implementação de projetos direcionados 
às comunidades indígenas Cinta Larga, especialmente os destinados a 
proporcionar alternativas econômicas e sociais à referida comunidade.

Componentes: Conselheiro Dalmo de Abreu Dallari; Conselheira Flávia Piovesan; e dois representantes da 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

nº 28

17/10/06 Constituir Comissão Especial Apurar denúncias da atuação de grupos de extermínio no Estado do Ceará.

Componentes: Doutor Percílio de Sousa Lima Neto – Vice-Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Doutor 
Humberto Pedrosa Espínola – representante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Deputado Federal Luiz Couto – 
relator da Comissão Parlamentar de Inquérito destinado a Investigar a Ação Criminosa das Milícias Privadas e dos Grupos de Extermínio 
em toda a região do nordeste; Doutora Ela Wiecko Volkmer de Castilho – representante do Ministério Público Federal; Doutora Ivana 
Farina Navarrete Pena – representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União.
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nº 29

17/10/06

Restabelecer Comissão Especial, 
com fulcro nos artigos 4º e 6º da 
Lei nº 4.319, de 16 de março de 
1964, constituída pela Resolução 
nº 22, de 30 de maio de 2006.

Acompanhar as apurações dos homicídios cometidos contra bombeiros, 
policiais militares, civis, funcionários da administração penitenciária, detentos e 
civis, decorrentes de vários incidentes, de repercussão nacional e internacional, 
envolvendo o sistema prisional do Estado de São Paulo e desencadeados à 
ocasião de transferências de presos determinadas pelo sistema de execução 
penal do referido Estado.

Componentes: Percílio de Sousa Lima Neto, Vice-Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Dalmo de 
Abreu Dallari; Flávia Cristina Piovesan; e Ela Wiecko Volkmer de Castilho.

nº 30 17/10/06

Restabelecer, com fulcro nos 
artigos 4º e 6º da Lei nº 4.319, de 
16 de março de 1964, a Comissão 
Especial constituída pela Resolução 
nº 12 de 21 de fevereiro de 2006.

Proceder ao levantamento das execuções sumárias praticadas por grupos de 
extermínio na Baixada Fluminense, em especial no período de 2001 a 2005, 
com vistas à proposição de medidas de curto, médio e longo prazo, para o 
enfrentamento dessa sistemática violação de Direitos Humanos.

Componentes: Ignácio Cano, Pesquisador e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; José Cláudio Alves, Pesquisador 
e Professor da Universidade Rural Fluminense; Leonardo Chaves, Sub-Procurador dos Direitos Humanos e Terceiro Setor do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Renato Lira, Representante da Organização Não Governamental Justiça Global; 
Pedro Strozenberg, Representante da Organização Não Governamental Viva Rio; Alessandro Molon, Deputado Estadual, membro da 
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; e Ela Wiecko Volkmer de Castilho, membro do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal.

nº 31

13/12/06
Constituir Subcomissão vinculada a 
Comissão Especial constituída pela 
Resolução nº 26/06.

Proceder ao objetivo de analisar e sistematizar as informações contidas nas 
denúncias encaminhadas ao Colegiado.

Componentes: Doutor João Akira Omoto – Representante do Ministério Público Federal; Doutora Maria Luiza Grabner – 
Representante do Ministério Público Federal; Doutora Márcia Catarina David – Representante do Ministério do Meio Ambiente; Doutor 
Luiz Felipe Kunz – Representante do Ministério do Meio Ambiente; Doutor Ricardo Luiz Montagner, Representante do Movimento dos 
Atingidos por Barragens.

2005

Resolução Data Ação Objetivo

nº 01

24/2/05
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Apurar violações a Direitos Humanos acerca dos fatos vinculados à operação 
de Reintegração de Posse, que resultou em vítimas fatais e inúmeros feridos, 
realizada por Policiais Militares no Parque Oeste Industrial em Goiânia, Estado 
de Goiás, no dia 16 de fevereiro do corrente ano.

Componentes: Humberto Pedrosa Espínola – membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Percílio de Sousa 
Lima Neto – representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no CDDPH; Cláudio Drewes José de Siqueira – 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado de Goiás.

nº 02
17/3/05

Constituir Subcomissão sob 
orientação da Comissão Especial 
constituída pela Resolução nº 
01/05.

Proceder levantamento de dados e de informações sobre os desdobramentos 
do grave incidente no loteamento denominado Sonho Real, situado no Parque 
Oeste Industrial, em Goiânia, Estado de Goiás.

Componentes: Um representante do Ministério Público Federal; Três representantes do Ministério Público do Estado de Goiás.

nº 05

20/4/05
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Apurar denúncias de violações de Direitos Humanos perpetradas contra o povo 
indígena Xavante, no Estado de Mato Grosso.

Componentes: Um representante do Ministério da Justiça; Um representante do Ministério da Saúde; Um representante da 6ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; um representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
dos Deputados; Um representante do Governo do Estado de Mato Grosso; Um representante do Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana.
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nº 06

20/4/05
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Apurar denúncias de violações de Direitos Humanos perpetradas contra 
crianças Guarani-Kayowá e Guarani-Nhandeva – desnutrição e outras mazelas – 
na reserva Indígena de Dourados, Mato Grosso do Sul.

Componentes: Um representante do Ministério da Justiça; Um representante do Ministério da Saúde; Um representante da 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; Um representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; Um 
representante do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul; Um representante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

nº 07

20/4/ 05
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Apurar denúncias de graves violações aos Direitos Humanos e descumprimento 
do Estatuto da Criança e do Adolescente durante a transferência e internação 
de adolescentes na Penitenciária de Tu pi Paulista, no Estado de São Paulo 
– relatadas nas representações das organizações não governamentais: 
Associação de Mães e – Amigos da Criança e do Adolescente em risco – Amar, 
Conectas Direitos Humanos e Fundação Abrinc pelos Direitos da Criança e do 
Adolescente, encaminhadas ao CDDPH pela Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão do Ministério Público Federal.

Componentes: Um representante do Ministério Público Federal; Dois representantes da Câmara dos Deputados; Um representante 
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Um representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; um 
representante da Defensoria Pública da União.

nº 08

4/5/05

Constituir Grupo de Trabalho, 
no âmbito da Comissão Especial 
constituída pela Resolução nº 
52/2003.

Formular proposta global de consolidação do Sistema Nacional de Proteção 
a Testemunhas e Vítimas no Brasil (Resolução nº 52/2003), para elaborar 
proposta de criação do Conselho Nacional de Proteção, bem como consolidar 
a estrutura básica do Sistema Nacional de Proteção a serem submetidas à 
apreciação dos demais membros da Comissão Especial.

Componentes: Representantes da Associação Nacional dos Juízes Federais – AJUFE; Advocacia Geral da União – AGU; Ministério 
Público Federal – MPF; Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares GAJOP; Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
– SEDH; Ministério da Justiça – MJ e Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.

nº 12

24/5/05
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Estabelecer metodologia interinstitucional de trabalho para acompanhamento 
e apuração de denúncias relativas à violação do Direito Humano à Alimentação 
Adequada.

Componentes: Um representante do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA; Um representante do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH; Um representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
dos Deputados; Um representante da Companhia Nacional de Abastecimento; um representante da Defensoria Pública da União; um 
representante da Fundação Nacional de Saúde; um representante do Ministério do Desenvolvimento Social; um representante do 
Ministério Público Federal; um representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; um representante do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar; Relator Nacional para os Direitos Humanos à Alimentação Adequada, Água e Terra Rural, Flávio Valente.

nº 13

24/5/05
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Objetivo de apurar denúncias da atuação de “grupos de extermínio” no Estado 
do Ceará.

Componentes: Deputado Federal Luiz Couto – relator da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a Investigar a Ação Criminosa 
das Milícias Privadas e dos Grupos de Extermínio em toda região Nordeste; Doutor Percílio de Sousa Lima Neto – representante do 
Conselho Federal da OAB; Doutora Ela Wiecko V. de Castilho – representante do Ministério Público Federal; Doutora Ivana Farina 
Navarrete Pena – representante do Colégio de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil; Doutor Humberto Pedrosa Espínola – 
representante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

nº 17

12/9/05

Restabelecer, com fulcro nos 
artigos 4º e 6º da Lei 4319, de 16 
de março de 1964, a Comissão 
Especial constituída pela Resolução 
nº 07, de 20/04/2005.

Apurar denúncias de graves violações aos Direitos Humanos e descumprimento 
do Estatuto da Criança e do Adolescente durante a transferência e internação 
de adolescentes na Penitenciária de Tupi Paulista, no Estado de São Paulo.

Componentes: Um representante do Ministério Público Federal; Dois representantes da Câmara dos Deputados; Um representante 
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Um representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; Um 
representante da Defensoria Pública da União.
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nº 18

12/9/05

Restabelecer, com fulcro nos 
artigos 4º e 6º da Lei 4319, de 16 
de março de 1964, a Comissão 
Especial constituída pela Resolução 
nº 13, de 24 de maio de 2005.

Dar continuidade aos trabalhos de apuração de denúncias da atuação de 
“grupos de extermínio” no Estado do Ceará.

Componentes: Deputado Federal Luiz Couto – relator da Comissão Parlamentar do Inquérito destinada a Investigar a Ação Criminosa 
das Milícias Privadas e dos Grupos de Extermínio em toda região Nordeste; Doutor Percílio de Sousa Lima Neto – representante do 
Conselho Federal da OAB; Doutora Ela Wiecko V. de Castilho – representante do Ministério Público Federal; Doutora Ivana Farina 
Navarrete Pena – representante do Colégio de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil; Doutor Humberto Pedrosa Espínola – 
representante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

nº 19

12/9/05 Recompor a Comissão Especial
Proceder à apuração de denúncias de violações de Direitos Humanos contra o 
Povo Indígena Truká no Estado de Pernambuco.

Componentes: Um representante da Fundação Nacional do Índio – FUNAI; Um representante do Ministério Público Federal; Um 
representante do Conselho Indigenista Missionário – CIMI; Um representante da Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria 
Geral da Presidência da República; Percílio de Sousa Lima Neto – Representante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana.

nº 20

11/10/05
Constituir com fulcro nos artigos 
4º e 6º da Lei nº 4319, de 16 de 
março de 1964, Comissão especial.

Dar continuidade às atividades desenvolvidas pela Comissão constituída 
pela Resolução nº 20/2004/CDDPH, acompanhando os desdobramentos 
do assassinato do Prefeito de Campinas Antonio da Costa Santos, mais 
conhecido como “Toninho do PT”, como também com o objetivo de fazer o 
acompanhamento das apurações do homicídio praticado contra o Prefeito de 
Santo André, Celso Daniel.

Componentes: Humberto Pedrosa Espínola – Representante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (relator); José 
Edísio Simões Souto – Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Paulo 
Galvão – representante do Ministério Público Federal; Marina da Silva Steinbruch – representante da Defensoria Geral da União – 
DPU; José Silvestre Gorgulho – Representante da Associação Brasileira de Imprensa.

nº 21

11/10/05
Incorporar à Comissão Especial 
constituída pela Resolução nº 12 
de 24 de maio de 2005.

Estabelecer metodologia interinstitucional de trabalho para acompanhamento 
e apuração de denúncias relativas à violação do Direito Humano à Alimentação 
Adequada.

Componentes: Um representante do Fórum Nacional de Reforma Agrária; Um representante do Fórum Nacional de Reforma Urbana; 
Um representante do Fórum de Conselhos Distritais de Saúde Indígena; Um representante da Comissão de Segurança Alimentar 
das Populações Negras do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA; Um representante da Coordenação 
Geral da Política Nacional de Alimentação e Nutrição – CGPAN; Um representante da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos 
Econômicos, Sociais e Culturais; Um representante do Conselho de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil.

2004

Resolução Data Ação Objetivo

nº 02

27/1/04

Constituir Grupo Móvel de 
Combate à Tortura, vinculado ao 
Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana.

Conhecer e acompanhar denúncias de crimes de tortura em todo o país 
e elaborar sugestões de mecanismos que proporcionem maior eficácia à 
prevenção e repressão a esses crimes.

Componentes: Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Secretário Executivo do Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Pedro Luís Rocha Montenegro, Chefe da Ouvidoria Geral da Cidadania da Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos; Humberto Pedrosa Espínola, membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Percílio de Sousa 
Lima Neto, membro do Conselho de Defesa dos Direi- tos da Pessoa Humana; Maria Eliane Menezes de Farias, membro do Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; dois representantes do Ministério Público Federal; Dois representantes do Departamento 
de Polícia Federal; Dois representantes da Defensoria Pública da União; Dois representantes da – Defensoria Pública dos Estado; Dois 
representantes do Conselho Federal da Ordem dos Ad- vogados do Brasil; Dois representantes do Conselho Nacional de Procuradores 
Gerais de Justiça do Brasil; Um representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente/ CONANDA.
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nº 04

27/1/04
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei 
4319, de 16 de março de 1964.

Acompanhar as investigações dos 14 assassinatos de crianças e adolescentes 
ocorridos nos municípios de Passo Fundo, Soledad, Lagoa Vermelho e 
Saranduva no Estado do Rio Grande do Sul.

Componentes: Elizabeh Sussekind – membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Pedro Luis Rocha Montenegro 
– Chefe da Ouvidoria Geral da Cidadania da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Simone Mariano da Rocha – membro do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; um representante do Ministério da Justiça; um representante do 
Ministério Público Federal.

nº 06

27/1/04
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4319, de 16 de março de 1964.

Investigar e apurar denúncias de violações dos Direitos Humanos no que 
concerne ao recolhimento de presos em containers no presídio de Marituba 
em Belém, Estado do Pará – tendo em vista que tais circunstâncias 
afrontam a Lei de Execuções Penais (Lei nº7210/84) e as regras mínimas 
para tratamento de presos estabelecidas pela Organizações das Nações 
Unidas.

Componentes: Maria Eliane Menezes de Farias – Membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Pedro Luis 
Rocha Montenegro, Chefe da Ouvidoria Geral da Cidadania da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; um representante do 
Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça.

nº 08

18/2/04
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4319, de 16 de março de 1964.

Proceder à apuração de violações de Direitos Humanos: tortura, extorsão, 
abuso de autoridade e outras violações no Estado do Rio de Janeiro.

Componentes: Douglas Martins de Souza, Assessor Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; João Luis Duboc Pinaud, 
Representante da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil; Maria Eliane Menezes de Farias; 
Subprocuradora Geral da República; Pedro Luis Rocha Montenegro, Chefe da Ouvidoria Geral da Cidadania da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos.

nº 09

18/2/04
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4319, de 16 de março de 1964.

Apurar e acompanhar as investigações – e fatos conexos – no que concerne a 
inúmeros assassinatos cometidos contra mulheres na Região do Cariri, Estado 
do Ceará e eventuais ações penais decorrentes.

Componentes: Mario Mamede, Secretário Adjunto da Secretaria Especial de Direitos Humanos; Ivana Farina, representante do 
Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça; Percílio de Sousa Lima Neto, representante do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil; Elizabeh Sussekind, membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Deputado Federal 
Luiz Albuquerque Couto, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados destinada a investigar 
a ação criminosa das milícias privadas e dos grupos de extermínio em toda a região Nordeste; Deputado Federal João Alfredo, 
membro da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados destinada a investigar a ação criminosa das milícias 
privadas e dos grupos de extermínio, em toda região Nordeste; Deputado Federal José Pimentel, Representante da Câmara dos 
Deputados.

nº 14

28/6/04
Constituir Coordenação Nacional 
do Programa de Proteção aos 
Defensores dos Direitos Humanos.

Coordenar e implementar medidas para a proteção dos defensores dos Direitos 
Humanos em todo o país.

Componentes: Um representante do Poder Legislativo; Um representante do Departamento de Polícia Federal;  
Um representante do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Um representante do Ministério Público Federal;  
Dois representantes de Entidades Civis; Um representante do Poder Judiciário; Um representante das Coordenações Estaduais.

nº 17

2/8/04
Instituir Comissão Especial do 
Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana.

Coordenar, supervisionar e monitorar a aplicação das medidas provisionais 
determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos concernentes à 
Casa de Detenção José Alves da Silva, denominada “Urso Branco”.

Componentes: Pela União Federal: Secretária Nacional de Justiça/ MJ, Cláudia Chagas, que a presidirá; representante da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos/ PR; representante do Departamento Penitenciário Nacional/ SNJ; representante do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária/ MJ; representante da Advocacia Geral da União; representante do Ministério das 
Relações Exteriores. Pelo Estado de Rondônia: representante do Poder Executivo; representante do Poder Judiciário; representante do 
Ministério Público. Pela Sociedade Civil: representante do Centro de Justiça Global; representante da Comissão de Justiça e Paz da 
Arquidiocese de Porto Velho/ RO; representante da Ordem dos Advogados do Brasil/ RO.
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nº 20

8/9/04
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4319 de 16 de março de 1964.

Conhecer e analisar os desdobramentos do assassinato do Prefeito de 
Campinas Antonio da Costa Santos, mais conhecido por Toninho do PT.

Componentes: Humberto Pedrosa Espínola, membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; José Edísio Simões 
Souto, Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Um 
representante do Ministério Público Federal.

nº 21

14/10/04
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4319 de 16 de março de 1964.

Apurar denúncias encaminhadas pela Associação de Vítimas do Césio 137 e 
pelo Ministério Público do Estado de Goiás, relacionadas ao grave incidente que 
resultou em contaminação e morte de diversas pessoas em Goiânia, Estado de 
Goiás em 1987.

Componentes: Professor Luiz Roberto Barroso, membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Doutor Humberto 
Pedrosa Espínola, membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; um representante do Ministério Público do Estado 
de Goiás; um representante do Ministério Público Federal; um representante da Defensoria Pública da União; Um representante do 
Ministério da Ciência e Tecnologia.

nº 22

14/10/04
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4319 de 16 de março de 1964.

Apurar denúncias de graves violações a Direitos Humanos e descumprimento 
ao Estatuto da Criança e do Adolescente contidas no “Dossiê CAJE” 
encaminhado ao CDDPH pelo Fórum de Entidades de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do DF e pela Associação de mães, amigas e 
familiares dos adolescentes em conflito com a lei e em situação de risco do DF, 
que ocorrem no Centro de Atendimento Juvenil Especializado/ CAJE, inclusive 
contendo solicitação de intervenção federal.

Componentes: Um representante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Um representante da Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos; Um representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; Um representante do 
Ministério – Público do Distrito Federal e Territórios; um representante do Ministério Público Federal; um representante da Defensoria 
Pública do Distrito Federal.

2003

Resolução Data Ação Objetivo

nº 10

17/2/03 Constituir Comissão Especial
Conhecer e acompanhar denúncias de crimes de tortura em todo o país, e 
para elaborar sugestões de mecanismos que proporcionem maior eficácia a 
prevenção de crimes de tortura em todo o País.

Componentes: Nilmário Miranda, Secretário Especial dos Direitos Humanos (Presidente); Perly Cipriano, Diretor do Departamento 
de Promoção dos Direitos Humanos e Secretário Executivo do CDDPH; Maria Eliane Menezes de Farias, Subprocurador Geral da 
República; Percílio de Sousa Lima Neto, Ordem dos Advogados do Brasil; Ivana Farina, Procuradora Geral de Justiça do Estado de 
Goiás; Claudia M. de Freitas Chagas, Secretária Nacional de Justiça; Humberto Pedrosa Espínola, Conselheiro do Conselho de Defesa 
dos Direi- tos da Pessoa Humana; Luiz Eduardo Soares, Secretário Nacional de Segurança Pública; Paulo Fernando da Costa Lacerda, 
Diretor Geral do Departamento de Polícia Federal Romeu Olmar Klich, Coordenador do Movimento Nacional dos Direitos Humanos; 
Dora Lúcia de Lima Barreto, Professora da Universidade Federal do Paraná.

nº 11

11/3/03 Constituir Comissão Especial
Apurar denúncias da atuação de “grupos de extermínios” nos Estados da 
Paraíba e de Pernambuco.

Componentes: Perly Cipriano, Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Rachel Elias Ferreira Dodge, Ministério Público Federal; 
Percílio de Sousa Lima Neto, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Cláudio Luiz dos Santos Beirão, Ministério da 
Justiça; Marcos Antônio Paiva Colares, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; Antônio Carlos Nascimento 
Pedro, Ministério das Relações Exteriores.

nº 12

11/3/03 Constituir Comissão Especial
Apurar denúncia de violações de Direitos Humanos nas condições da saúde 
pública do Distrito Federal.

Componentes: Percílio de Sousa Lima Neto, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Luiz Roberto Barroso, Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Rachel Elias Ferreira Dodge, Procuradoria Federal dos Direitos do Cida dão; Humberto 
Jacques de Medeiros, Ministério Público Federal; Romeu Olmar Klich, Movimento Nacional dos Direitos Humanos.
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nº 16

11/3/03 Constituir Comissão Especial
Apurar denúncias de homicídios resultantes da atuação de “grupos de 
extermínios” em Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia.

Componentes: Maria Eliane Menezes de Farias, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; Flávia Piovesan, Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Orlando Fantazzini, Câmara dos Deputados; Gercino José da Silva Filho, Ouvidoria Agrária 
Nacional.

nº 18

20/3/03 Constituir Comissão Especial

Acompanhar a investigação da tentativa de assassinato praticada contra o 
Cacique Marcos Luidson de Araújo conhecido como”Marquinhos Xucuru” 
e fatos conexos ocorridos no último dia 07 de fevereiro no Município de 
Pesqueira Estado de Pernambuco e a eventual ação penal decorrente.

Componentes: Luciano Mariz Maia, Procurador Regional da República; Vânia Rocha Fialho de Paiva e Souza, Antropóloga da 
Universidade de Pernambuco; Manoel Severino Moraes de Almeida, Secretário de Direitos Humanos da Diocese do Recife da Igreja 
Episcopal Anglicana do Brasil; Representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.

nº 19

27/3/03 Constituir Comissão Especial
Apurar denúncias da atuação de “grupos de extermínios” nas cidades de 
Ribeirão Preto e Guarulhos no Estado de São Paulo.

Componentes: Hélio Bicudo, Vice-Prefeito de São Paulo (Presidente); Luíza Cristina Fonseca Frischeifen, Procuradora Regional da 
República – PRR 3ª Região; Carlos Cardoso de Oliveira Júnior, Promotor de Justiça e Assessor Especial para Direitos Humanos da 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo; Elisabete Borgianni, Membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente; João José Sady, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/ SP; Sandra Elias de Carvalho, Diretora 
de Pesquisa e Comunicação do Centro de Justiça Global; Orlando Fantazzini, Membro da comissão de Direitos da Câmara dos 
Deputados.

nº 20

23/4/10 Constituir Comissão Especial
Elaborar um Plano Nacional de Combate à Violência no Campo praticada contra 
trabalhadores rurais, povos indígenas e comunidades remanescentes dos 
quilombos.

Componentes: Ouvidor Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que a presidirá; um representante do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária/ INCRA; um representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; um representante 
do Ministério da Justiça; um representante do Departamento de Polícia Federal/ MJ; um representante da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública/ MJ; um representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário/ MDA; um representante da Fundação 
Palmares; um representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento; um representante da Fundação Nacional 
do Índio/ FUNAI; um representante da Casa Civil; um representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis/ IBAMA; um representante da Procuradoria-Geral da República; um representante do Conselho Nacional 
dos Procuradores-Gerais de Justiça do Brasil; um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; um 
representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; um representante do Ministério das Relações Exteriores; 
um representante do Fórum pela Reforma Agrária e Justiça no Campo; um representante da Associação dos Magistrados 
Brasileiros; um representante da Confederação Nacional da Agricultura; um representante da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura.

nº 21

23/4/03
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4.319, de 16 de março de 1964.

Proceder à apuração da atuação de “grupos de extermínio” em Camaçarí, 
Santo Antônio de Jesus e demais regiões do Estado da Bahia.

Componentes: Humberto Pedrosa Espínola, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Ivana Farina, Conselho Nacional 
dos Procuradores-Gerais de Justiça do Brasil; Percílio de Sousa Lima Neto, Conselho Federal da Ordem dos Ad- vogados do Brasil; 
Maria Eliane Menezes de Farias, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; Orlando Fantazzini, Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados.

nº 24

21/5/03
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4.319, de 16 de março de 1964.

Acompanhar as investigações do assassinato do líder sindical Walmir de Souza 
Oliveira, e fatos conexos, ocorrido no último dia 19 de abril em Manaus, Estado 
do Amazonas e a eventual ação penal decorrente.

Componentes: Humberto Pedrosa Espínola, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Percílio de Sousa Lima Neto, 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Marcelo Ramos, Advogado do SINDEVAN; Mário Frota Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Amazonas; Fabrício Lima, Presidente da Câmara de Vereadores de Manaus; 
Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas; Representante do Ministério Público Federal
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nº 26

25/6/03 Constituir Comissão Especial
Apurar denúncias de violações de Direitos Humanos contra o Povo Indígena 
Truká, no Estado de Pernambuco.

Componentes: Secretário Especial dos Direitos Humanos que á presidirá; o Presidente da FUNAI; Dois representantes do 
Departamento de Polícia Federal; um representante do Governo do Estado de Pernambuco; um representante da 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; um representante do Ministério Público Federal em Petrolina; um representante 
do Ministério da Justiça; um representante da Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD; Doutora Mércia Rejane Rangel Batista 
(Antropóloga).

nº 27

25/6/03
Constituir Comissão com fulcro nos 
artigos 4º e 6º da Lei nº 4.319, de 
16 de março de 1964.

Proceder à apuração de denúncias de violações de Direitos Humanos 
perpetradas por policiais e militares na região conhecida como “Entorno” no 
Estado de Goiás.

Componentes: Agostino Pedro Veit, Advogado; Representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Representante do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; 
representante do Departamento de Polícia Federal; Representante do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; Representante do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal; Representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; Representante do 
Ministério Público do Estado de Goiás; Representante da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; Representante da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás.

nº 28

25/6/03 Constituir Comissão Especial
Apurar denúncias de violações de Direitos Humanos praticadas por policiais 
militares no município de Gurupi, no Estado de Tocantins.

Componentes: Pedro Montenegro, Ouvidor da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Humberto Pedrosa Espínola, Membro do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Representante do Ministério Público Federal em Tocantins.

nº 29

25/5/03

Constituir Grupo de Trabalho Móvel 
de Combate à Tortura, vinculado 
a Comissão Especial do CDDPH, 
constituída pela Resolução nº 
10/2003.

Conhecer e acompanhar denúncias de crimes de tortura em todo o País, 
e elaborar sugestões de mecanismos que proporcionem maior eficácia à 
prevenção e repressão a esses crimes.

Componentes: Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos; Pedro Montenegro, Ouvidor Geral da 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Ivair Augusto Alves dos Santos, Assessor Especial da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos; Humberto Pedrosa Espínola, Membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana Percílio de Sousa Lima 
Neto, Membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Maria Eliane Menezes de Farias, Subprocuradora da 
República e Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão; Dois Representantes do Ministério Público Federal; Dois representantes 
do Departamento de Polícia Federal. Dois representantes da Defensoria Pública da União; Dois representantes da Defensoria 
Pública dos Estados; Dois representantes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Dois representantes do 
Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça do Brasil; Representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente.

nº 30

25/6/03

Constituir a Coordenação Nacional 
do Grupo de Trabalho, instituído 
pela portaria nº 66 de 12 de maio 
de 2003 da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos.

Coordenar Medidas para a Proteção dos Defensores de Direitos Humanos em 
todo o país. Compete à Coordenação Nacional do Grupo de Trabalho visitar os 
Estados da Federação, sensibilizando suas instituições locais, com o escopo 
de que as mesmas adotem políticas de proteção aos defensores de Direitos 
Humanos.

Componentes: Representantes do Poder Legislativo: Titular: Iriny Lopes (Deputada Federal); 1º Suplente: Luiz Couto (Deputado 
Federal); 2º Suplente: Orlando Fantazzini (Deputado Federal); Representantes das Policias: Titular: Maria das Graças Fredenhagem 
(Delegada de Polícia Federal); 1º Suplente: Marcelo Gladson (Polícia Rodoviária Federal); 2º Suplente: Coronel Gleno Costa 
(Conselho Nacional dos Comandantes das Policias Militares); Representantes do Ministério Público: Titular: Ivana Farina (Promotora 
de Justiça e Representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil); 1º Suplente: Maria Eliane Menezes 
de Farias (Subprocuradora Geral da República e Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão); 2º Suplente: José Roberto Figueiredo 
Santoro (Subprocurador Geral da República); Representantes das Entidades Civis: Titular: Darcy Frigo (Terra de Direitos); 1º Suplente: 
Nazaré Gadelha (Movimento Nacional dos Direitos Humanos); 2º Suplente: Sandra Carvalho (Justiça Global); Representantes do 
Poder Executivo: Titular: Representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos/ PR; 1º Suplente: Representante da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos/ PR; 2º Suplente: Representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
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nº 35

26/8/03 Constituir Grupo de Trabalho
Formular propostas para a construção do Sistema Nacional de Proteção 
dos Direitos Humanos e realização das conferências nacionais, estaduais e 
municipais de Direitos Humanos.

Componentes: Um representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Um representante da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados; um representante da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; um representante do 
Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça do Brasil; um representante da Defensoria Pública da União; um representante 
da Controladoria-Geral da União da Presidência da República; um representante do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de 
Direitos Humanos; quatro representates do Fórum de Entidades Nacionais de Direitos Humanos (FENDH); um representante do 
Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH); um representante da Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais 
(ABONG); um representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

nº 38

28/8/03
Incorporar a Comissão Especial 
constituída pela Resolução nº 27 
de 25 de junho de 2003.

Proceder a apuração de denúncias de violações de Direitos Humanos 
perpetradas por policias civis e militares na região conhecida como Entorno, no 
Estado de Goiás.

Componentes: Um representante do Ministério das Cidades; um representante do Ministério da Integração Nacional; um 
representante da Defensoria Pública do Distrito Federal; Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Distrito 
Federal; um representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Estado de Goiás; um representante da Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal; Um representante da Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça.

nº 39

28/8/03
Nomear os integrantes da Comissão 
Especial instituída pela Resolução 
nº 26 de junho de 2003.

Apurar denúncias de violações de Direitos Humanos contra o Povo Indígena 
Truká, no Estado de Pernambuco.

Componentes: Nilmário Miranda, Secretário Especial dos Direitos Humanos; Antônio Pereira Neto, Presidente Interino da Fundação 
Nacional do Índio/ FUNAI; Nivaldo Farias de Almeida, Delegado da Polícia Federal/ MJ; José Milton Rodrigues, Delegado da Polícia Federal/ 
MJ; Gustavo Augusto Rodrigues de Lima, Secretário de Defesa Social; Ela Castilho, Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal; Nara Soares Dantas, Procuradora da República em Petrolina; Cláudio Beirão, Assessor Especial do Ministro 
da Justiça; Doralice Oliveira Gomes, Secretaria Nacional Antidrogas/ SENAD; Mércia Rejane Rangel Batista, Antropóloga.

nº 40

18/9/03
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4.319, de 16 de março de 1964.

Proceder a apuração das denúncias contidas na representação encaminhada 
pela Doutora Roberta Toledo Campos, Advogada residente no município de 
Franca, Estado de São Paulo.

Componentes: Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora Regional da República e Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão Adjunta 
(Relatora); Flávia Piovesan, Procuradora do Estado de São Paulo e Membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Ivana 
Farina, Promotora de Justiça do Estado de Goiás e representante do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça do Brasil

nº 41

18/9/03
Incorporar a Comissão constituída 
pela Resolução nº 27 de 25 de 
junho de 2003.

Proceder a apuração de denúncias de violações de Direitos Humanos 
perpetradas por policias civis e militares na região conhecida como Entorno, no 
Estado de Goiás.

Componentes: Um representante do Ministério das Cidades; Um representante do Ministério da Integração Nacional; um 
representante do Ministério Público Federal; um representante da Defensoria Pública do Distrito Federal; um representante da Ordem 
dos Advogados do Brasil Seção do Distrito Federal; um representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Estado de Goiás; 
um representante da Defensoria Pública do Distrito Federal; um representante da Secretaria de Segurança Pública do Ministério da 
Justiça; um representante da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça.

nº 42

24/9/03
Constituir Comissão com fulcro nos 
artigos 4º e 6º da Lei nº 4.319, de 
16 de março de 1964.

Proceder a apuração de violações de Direitos Humanos “emasculações” 
praticadas contra meninos do Pará, Maranhão, Paraná e outros Estados, 
especialmente, no que concerne ao acompanhamento das investigações e 
julgamentos.

Componentes: Maria Eliane Menezes de Farias, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão e Membro do CDDPH; Pedro Luiz 
Rocha Montenegro, Chefe da Ouvidoria Geral da Cidadania da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Douglas Martins de Souza, 
Assessor do Ministério da Justiça.

nº 44 24/9/03
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4.319, de 16 de março de 1964.

Apurar denúncias de violações de Direitos Humanos – ameaças e assassinatos 
– praticadas contra garimpeiros na região de Serra Pelada, Estado do Pará.
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Componentes: Percílio de Sousa Lima Neto, representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Maria Eliane 
Menezes de Farias, representante do Ministério Público Federal; Orlando Fantazzini, representante da Câmara dos Deputados; 
Representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Representante da Defensoria Pública da União.

nº 46

30/9/03

Constituir Comissão Especial 
com fulcro nos artigos 4º e 6º 
da Lei nº 4.319, de 16 de março 
de 1964.

Acompanhar as investigações do assassinato do senhor Anderson Rodrigues 
Teixeira, e fatos conexos, ocorridos no último dia 26 de agosto na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Componentes: Um representante do Ministério Público Federal; um representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais; 
Pedro Luiz Rocha Montenegro, Chefe da Ouvidoria Geral da Cidadania da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Ivair Augusto 
Alves dos Santos, Assessor Especial da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e Secretário Executivo do Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação.

nº 49

22/10/03
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4.319, de 16 de março de 1964.

Apurar e acompanhar as investigações de violações de Direitos Humanos 
e fatos conexos, no que concerne aos crimes com características de 
“pistolagem” – ocorridos no Vale do Jaguaribe, Estado do Ceará – e eventuais 
ações penais decorrentes.

Componentes: Maria Eliane Menezes de Farias, Subprocuradora Geral da República e Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão; 
Percílio de Sousa Lima Neto, Representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Humberto Pedrosa Espínola, 
Membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

nº 50

26/11/03 Constituir Comissão Especial. Elaborar um Plano Nacional de Combate a Tortura.

Componentes: Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Secretário Executivo do CDDPH; Maria 
Eliane Menezes de Farias, Subprocuradora Geral da República; José Roberto Figueiredo Santoro, Subprocurador Geral da República; 
um representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; um representante do Conselho Nacional de Procuradores 
de Justiça; um representante da Secretaria Nacional de Justiça; Humberto Pedrosa Espínola, representante do Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana; um representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública; um representante do Departamento 
de Polícia Federal; Romeu Olmar Klich, representante do Movimento Nacional dos Direitos Humanos; Guanaíra Rodrigues do Amaral, 
representante da Ação dos Cristãos pela Abolição da Tortura – ACAT/ BRASIL.

nº 51

9/12/03
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4.319, de 16 de março de 1964.

Proceder a apuração de violações de Direitos Humanos: Tortura, Extorsão, 
Abuso de Autoridade e outras violações no Estado do Rio de Janeiro.

Componentes: Douglas Martins de Souza, Assessor do Ministro da Justiça; Luis Pinaud, Representante da Comissão Nacional de 
Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil; Maria Eliane Menezes de Farias, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão; 
Pedro Luis Rocha Montenegro, Chefe da Ouvidoria Geral da Cidadania da SEDH.

nº 52

16/12/03
Constituir Comissão Especial com 
fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei nº 
4.319, de 16 de março de 1964.

Formular proposta global de consolidação do Sistema Nacional de Proteção a 
Testemunhas e Vítimas no Brasil.

Componentes: Dois representantes da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Um representante do Ministério da Justiça; 
Um representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil; Um representante da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública; Um representante do Ministério Público Federal; Um representante do Departamento de Polícia Federal; 
Um representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Um representante do Gabinete de Assessoria 
às Organizações Populares/ GAJOP; Um representante da Defensoria Pública da União; Um representante do Departamento 
Penitenciário Nacional; Um representante da Advocacia Geral da União; Um representante da Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados Federais; Um representante da Associação dos Juizes Federais/ AJUFE.

2002

Resolução Data Ação Objetivo

nº 05 28/1/02 Constituir Comissão Especial

Conhecer a acompanhar denúncias de violência no campo, exploração 
do trabalho forçado e escravo, exploração do trabalho infantil, e propor 
mecanismos que proporcionem maior eficácia à prevenção e repressão a essas 
práticas.
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Componentes: O Secretário de Estado dos Direitos Humanos, que a presidirá; um representante da Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão; um representante do Ministério Público do Trabalho; um representante da Associação dos Juízes Federais; um 
representante do Ministério do Trabalho e Emprego; um representantedo Ministério do Desenvolvimento Agrário; um representante 
da Secretaria de Estado de Assistência Social – Ministério da Previdência e Assistência Social; um representante do Departamento 
de Polícia Federal; um representante do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; um representante da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados; um representante da Comissão de Trabalho Administração e Serviços Públicos da Câmara dos 
Deputados; um representante do Centro pela Justiça e o Direito Internacional – CEJIL; um representante do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança – CONANDA; um representante do Movimento Nacional dos Direitos Humanos – MNDH; um representante da 
Comissão Pastoral da Terra – CPT; um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG; um 
representante da Confederação Nacional da Agricultura – CNA; um representante do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil; um representante da Agência de Notícias dos Direitos da Infância – ANDI;

nº 06
7/2/02 Constituir Grupo de Trabalho

Elaborar uma plataforma interinstitucional de medidas e ações voltadas à 
prevenção e à repressão do combate ao crime organizado.

Componentes: Flávia Piovesan (relatora); Rubens César Fernandes e o João Batista Breda.

nº 08

17/4/02 Constituir Comissão Especial

Acompanhar as investigações do assassinato do advogado Joaquim Marcelo 
Denadai, ocorrido no dia 15 de abril do corrente ano em Vila Velha, Espírito 
Santo, e, dando continuidade aos trabalhos produzidos pela Comissão Especial 
constituída de Resolução nº 5/1994 – CDDPH, conhecer, apurar denuncias e 
sugerir medidas de coibição à criminalidade no Estado do Espírito Santo.

Componentes: Belisário dos Santos Junior (relator), Percílio de Sousa Lima Neto, Humberto Pedrosa Espínola, Raquel Elias Ferreira 
Dodge e Orlando Fantazzini.

nº 09
Abril/02 Constituir Comissão Especial

Apurar denúncias da prática de homicídios resultantes da ação de grupo ou 
grupos de extermínio no Estado da Bahia.

Componentes: Percílio de Sousa Lima Neto (relator); Maria Eliane Meneses de Farias; Romeu Olmar Klich e Flávia Cristina Piovesan.

nº 10

18/6/02

Constituir Subcomissão no Estado 
do Espírito Santo, relacionada à 
Comissão Especial constituída pela 
resolução nº 08/2002.

Colaborar nas investigações do assassinato do advogado Joaquim Marcelo 
Denadai, ocorrido no munícipio de Vila Velha, e para conhecer, apurar 
denúncias e sugerir medida de coibição à criminalidade no Estado do Espírito 
Santo.

Componentes: Henrique Geaquinto Herkenroff, Procurador da República; Fábio Vello Corrêa, Promotor de Justiça; Maria do Socorro 
Santos Nunes Tinoco, Delegada de Polícia Federal; Rita de Cássia Favoreto, Delegada de Polícia Federal; Roberto Silveira, Perito 
Criminal Federal; Carlos Alves Pereira, Agente de Polícia Federal; Sérgio Almeida de Melo, Delegado de Polícia Federal; Orlando de 
Oliveira, Delegado de Polícia Civil; Marcos Aurélio Capita da Silva, Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

nº 16

31/7/02 Constituir Grupo de Trabalho
Analisar o relatório “Na linha de Frente: Defensores dos Direitos Humanos no 
Brasil, 1997/2001” – em que são narrados casos de ameaça contra militantes 
de Direitos Humanos no país.

Componentes: Celso de Arruda França, Flávia Piovesan e dois representantes do Centro da Justiça Global, organização autora do 
relatório em questão.

nº 17

9/10/02 Contituir Comissão Especial
Conhecer e acompanhar denúncias de crimes de tortura em todo o País, e 
para elaborar sugestões de mecanismos que proporcionem maior eficácia à 
prevenção e repressão a esses crimes.

Componentes: Paulo Sérgio Pinheiro, Secretário de Estado do Direito Humanos (Presidente); Hugo Luís de Castro Mello, Diretor 
do Departamento de Promoção dos Direitos Humanos e Secretário Executivo do CDDPH; Nilmário Miranda, Deputado Federal; 
Maria Eliane Menezes de Farias, Subprocuradora Geral da República e Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão; José Roberto 
Figueiredo Santoro, Subprocurador Geral da República; Percílio de Sousa Lima Neto, Ordem dos Advogados do Brasil; Ivana Farina, 
Procuradora Geral de Justiça do Estado de Goiás; Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, Secretário Nacional de Justiça; Coronel 
José Vicente da Silva Filho, Secretário Nacional de Segurança Pública; Armando de Assis Possa, Direitor Geral do Departamento 
de Polícia Federal; Romeu Olmar Klich, Coordenador do Movimento Nacional dos Direitos Humanos; Dora Lúcia de Lima Barreto, 
Professora da Universidade Federal do Paraná; Tereza Maria Mascarenhas, Membro do Conselho Cultural da Arquidiocese do Rio 
de Janeiro.
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2001

Resolução Data Ação Objetivo

nº 01

Fev/01 Constituir Comissão Especial Analisar e propor medidas de combate à violência contra os idosos.

Componentes: Marly Mascarenhas de Oliveira Bastos, Conselheira Suplente, representando a Associação Brasileira de Educação 
(relatora); Romeu Olmar Klich, Coordenador do Movimento Nacional dos Direitos Humanos; Ivair Augusto Alves dos Santos, Assessor 
Especial do Secretário de Estado dos Direitos Humanos; Jurilza Maria Barros de Mendonça, do Ministério da Previdência e Assistência 
Social; Elizabeth Viana Freitas, Presidente da Sociedade Brasileira de Gerontologia; Maria José Lema de Carvalho Barroso, Presidente 
da Associação Cearense Pró-idoso.

nº 02

5/6/01 Constituir Comissão Especial
Conhecer e acompanhar denúncias de crimes de tortura em todo o país, e 
para elaborar sugestões de mecanismos que proporcionem maior eficácia à 
prevenção e repressão a esses crimes.

Componentes: Gilberto Vergne Saboia, Secretário de Estado do Direito Humanos (Presidente); Nilmário Miranda, Deputado Federal; 
Maria Eliane Menezes de Farias, Subprocuradora Geral da República e Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão; Percílio de 
Sousa Lima Neto, da Ordem dos Advogados do Brasil; Flávia Cristina Piovesan, Procuradora de Justiça do Estado de São Paulo 
e Professora de Direito Constitucional; Ivana Farina, Procuradora Geral de Justiça do Estado de Goiás e Presidente do Conselho 
Nacional de Procuradores Gerais de Justiça; João Benedicto de Azevedo Marques, membro do Conselho Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária; Paulo Sérgio Pinheiro, Diretor do Núcleo de Estudos da Violência do Estado de São Paulo; Romeu Olmar Klich, 
Coordenador do Movimento Nacional dos Direitos Humanos; Humberto Pedrosa Espínola, Promotor de Justiça e Coordenador Geral 
do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Marcos Vinicius Pinta Gama, Chefe de Gabinete do Secretário de Estado dos 
Direitos Humanos; José Roberto Figueiredo Santoro, Subprocurador Geral da República; Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Diretor do 
Departamento Penitenciário da Secretaria Nacional de Justiça; Mário André de Carvalho Machado, Assessor da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública.

2000

Resolução Data Ação Objetivo

nº 02

Mar/00

Constituir Comissão de acordo 
com o estabelecido nos artigos 
4º e 6º da Lei nº 4.319, de 16 de 
março de 1964.

Proceder à apuração de denúncias da atuação de “grupos de extermínio” no 
Estado da Bahia.

Componentes: Wagner Gonçalves, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (relator), Percílio de Sousa Lima Neto, da Ordem dos 
Advogados do Brasil, e Flávia Cristina Piovesas, Professora de Direito Constitucional.

nº 03

16/3/00 Constituir Comissão Especial
Apurar denúncias de ameaças ao jornalista Ricardo Noblat e de agressões a 
seus familiares.

Componentes: Carlos Chagas (relator), Nilmário Miranda, Luiz Roberto Barroso, Fernando Durán Poch, membro do Núcleo Especial 
de Combate à Impunidade.

nº 05

8/5/00

Constituir Subcomissão 
relacionada à Comissão constituída 
pela Resolução nº 02/2000 para, 
de acordo com o previsto nos arts. 
4º e 6º da Lei nº 4.319, de 16 de 
março de 1964.

Proceder à apuração de denúncias da atuação de “grupos de extermínio” no 
Estado da Bahia e de sua conexão com o tráfico ilegal de entorpecentes.

Componentes: Danilo José Matos Cruz, Robério Nunes dos Anjos Filho e João Bosco Araújo Fontes Júnior, Procuradores da República 
junto ao Estado da Bahia; José Nogueira Elpídio e Edmo Salvatori, Delegados de Polícia Federal; Luiz Augusto de Santana, Promotor 
de Justiça Militar do Estado da Bahia; e Danilo Monteiro de Araújo Oliveira, Promotor de Justiça do Estado da Bahia.
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2000
Presidente 
José Gregori
Ministro da Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Titular: Geraldo Brindeiro
Suplente: Maria Eliane Menezes de Farias

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Titular: Antonio Carlos do Nascimento Pedro
Suplente: Marco Antônio Diniz Brandão

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

Titular: Edília Coelho Garcia
Suplente: Marly de Oliveira Bastos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

Titular: Carlos Chagas
Suplente: Oscar Maurício Lima Azedo

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL

Titular: Reginaldo Oscar de Castro
Suplente: Percílio de Sousa Lima Neto

PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Titular: Luis Roberto Barroso
Suplente: Flávia Cristiana Piovesan

PROFESSOR DE DIREITO PENAL

Titular: Humberto Pedrosa Espínola
Suplente: Belisário dos Santos Júnior

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MAIORIA

Titular: Arnaldo Madeira
MINORIA

Titular: Inocêncio Oliveira

SENADO FEDERAL

MAIORIA

Titular: Jader Barbalho
MINORIA

Titular: Heloísa Helena

2001
Presidente 
José Gregori
Ministro da Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Titular: Geraldo Brindeiro
Suplente: Maria Eliane Menezes de Farias

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Titular: Antonio Carlos do Nascimento Pedro
Suplente: Gilberto Vergne Saboia

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

Titular: Edília Coelho Garcia
Suplente: Marly de Oliveira Bastos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

Titular: Carlos Chagas
Suplente: Oscar Maurício Lima Azedo

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL

Titular: Rubens Approbato Machado
Suplente: Percílio de Sousa Lima Neto

PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Titular: Luis Roberto Barroso
Suplente: Flávia Cristiana Piovesan

PROFESSOR DE DIREITO PENAL

Titular: Humberto Pedrosa Espínola
Suplente: Belisário dos Santos Júnior

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MAIORIA

Titular: Arnaldo Madeira
MINORIA

Titular: Vilmar Rocha

SENADO FEDERAL

MAIORIA

Titular: Renan Calheiros
MINORIA

Titular: Nabor Junior

2002
Presidentes 
Aloysio Nunes Ferreira Filho  
Miguel Reale Junior  
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro 
Ministros da Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Titular: Geraldo Brindeiro
Suplente: Maria Eliane Menezes de Farias

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Titular: Antonio Carlos do Nascimento Pedro
Suplente: Hildebrando Tadeu Nascimento 
Valadares

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

Titular: Edília Coelho Garcia
Suplente: Marly de Oliveira Bastos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

Titular: Carlos Chagas
Suplente: Oscar Maurício Lima Azedo

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL

Titular: Rubens Approbato Machado
Suplente: Percílio de Sousa Lima Neto

PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Titular: Luis Roberto Barroso
Suplente: Flávia Cristiana Piovesan

PROFESSOR DE DIREITO PENAL

Titular: Humberto Pedrosa Espínola
Suplente: Belisário dos Santos Júnior

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MAIORIA

Titular: Arnaldo Madeira

SENADO FEDERAL

MAIORIA

Titular: Renan Calheiros
MINORIA

Titular: José Eduardo Dutra

Membros do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) 2000-2010 
Em razão da dispersão dos documentos do CDDPH do período entre 1968 e 1990, apesar do esforço para reconstituição de seu acervo realizado 
durante o processo de pesquisa e edição deste livro, não foi possível elaborar um quadro completo com todos os conselheiros que atuaram no 
órgão desde sua criação. Optou-se, por isso, pelo registro dos membros do Conselho nos últimos 10 anos.
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2003
Presidente 
Márcio Thomaz Bastos
Ministro da Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Titular: Geraldo Brindeiro
Suplente: Maria Eliane Menezes de Farias

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Titular: Antonio Carlos do Nascimento Pedro
Suplente: Hildebrando Tadeu Nascimento 
Valadares

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

Titular: Edília Coelho Garcia
Suplente: Marly de Oliveira Bastos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

Titular: Carlos Chagas
Suplente: Oscar Maurício Lima Azedo

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL

Titular: Rubens Approbato Machado
Suplente: Percílio de Sousa Lima Neto

PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Titular: Luis Roberto Barroso
Suplente: Flávia Cristiana Piovesan

PROFESSOR DE DIREITO PENAL

Titular: Humberto Pedrosa Espínola
Suplente: Elizabeth da Cunha Sussekind

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MAIORIA

Titular: Arnaldo Madeira/ Aldo Rebelo
MINORIA

Titular: José Thomaz Nonô

SENADO FEDERAL

MAIORIA

Titular: Tião Viana/ Antônio Carlos 
Valadares
MINORIA

Titular: Efrain Morais / Tasso Jereissati

2004
Presidente  
Nilmário Miranda
Ministro da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Titular: Cláudio Lemos Fonteles
Suplente: Ela Wiecko Volkmer de Castilho

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Titular: Maria Luiza Viotti
Suplente: André Sabóia

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

Titular: Edília Coelho Garcia
Suplente: Marly de Oliveira Bastos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

Titular: Carlos Chagas
Suplente: Oscar Maurício Lima Azedo

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL

Titular: Rubens Approbato Machado
Suplente: Percílio de Sousa Lima Neto

PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Titular: Luis Roberto Barroso
Suplente: Flávia Cristiana Piovesan

PROFESSOR DE DIREITO PENAL

Titular: Humberto Pedrosa Espínola
Suplente: Elizabeth da Cunha Sussekind

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MAIORIA

Titular: Aldo Rebelo/ Miro Teixeira/ 
Professor Luizinho
MINORIA

Titular: José Thomaz Nonô

SENADO FEDERAL

MAIORIA

Titular: Renan Calheiros / Hélio Costa
MINORIA

Titular: Efrain Morais/ Tasso Jereissati

2005
Presidente  
Nilmário Miranda
Ministro da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Titular: Antônio Fernando Barros e Silva de 
Souza
Suplente: Ela Wiecko Volkmer de Castilho

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Titular: Maria Luiza Viotti
Suplente: Márcia Maria Adorno Cavalcanti 
Ramos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

Titular: João Pessoa de Albuquerque
Suplente: Marly Mascarenhas de Oliveira 
Bastos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

Titular: José Silvestre Gorgulho
Suplente: Marcelo Silveira Tognozzi

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL

Titular: Roberto Antônio Busato
Suplente: Percílio de Sousa Lima Neto

PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Titular: Luis Roberto Barroso
Suplente: Flávia Cristiana Piovesan

PROFESSOR DE DIREITO PENAL

Titular: Humberto Pedrosa Espínola
Suplente: Elizabeth da Cunha Sussekind

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MAIORIA

Titular: Professor Luizinho/ Arlindo 
Chinaglia
MINORIA

Titular: José Carlos Aleluia 

SENADO FEDERAL

MAIORIA

Titular: Ney Suassuma
Suplente: Hélio Costa
MINORIA

Titular: Sérgio Guerra/ Tasso Jereissati
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2006
Presidente  
Paulo Vannuchi
Secretário da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Titular: Antônio Fernando Barros e Silva de 
Souza
Suplente: Ela Wiecko Volkmer de Castilho

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Titular: Ana Cabral Lucy Petersen
Suplente: Márcia Maria Adorno Cavalcante 
Ramos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

Titular: João Pessoa de Albuquerque
Suplente: Marly Mascarenhas de Oliveira 
Bastos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

Titular: José Silvestre Gorgulho
Suplente: Marcelo Silveira Tognozzi

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL

Titular: Roberto Antônio Busato
Suplente: Percílio de Sousa Lima Neto

PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Titular: Dalmo de Abreu Dallari
Suplente: Flávia Piovesan

PROFESSOR DE DIREITO PENAL

Titular: Humberto Pedrosa Espínola
Suplente: Nilo Batista

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MAIORIA

Titular: Arlindo Chinaglia 
MINORIA

Titular: José Carlos Aleluia

SENADO FEDERAL

MAIORIA

Titular: Ney Suassuma
Suplente: Garibalde Alves Filho
MINORIA

Titular: José Jorge
Suplente: Álvaro Dias

2007
Presidente  
Paulo Vannuchi
Secretário da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Titular: Antônio Fernando Barros e Silva de 
Souza
Suplente: Ela Wiecko Volkmer de Castilho

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Titular: Ana Cabral Lucy Petersen
Suplente: Márcia Maria Adorno Cavalcante 
Ramos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

Titular: João Pessoa de Albuquerque
Suplente: Marly Mascarenhas de Oliveira 
Bastos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

Titular: Orlando Brito
Suplente: Marcelo Silveira Tognozzi

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL

Titular: Raimundo Cézar Britto
Suplente: Percílio de Sousa Lima Neto

PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Titular: Dalmo de Abreu Dallari
Suplente: Flávia Piovesan

PROFESSOR DE DIREITO PENAL

Titular: Humberto Pedrosa Espínola
Suplente: Fernando Santana Rocha

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MAIORIA

Titular: Henrique Eduardo Alves/ José 
Monteiro
MINORIA

Titular: André de Paula/ Zenaldo Coutinho

SENADO FEDERAL

MAIORIA

Titular: Valdir Raupp de Matos 
MINORIA

Titular: Lúcia Vânia 

2008
Presidente 
Paulo Vannuchi
Secretário da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Titular: Antônio Fernando Barros e Silva de 
Souza
Suplente: Gilda Pereira Carvalho

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Titular: Ana Cabral Lucy Petersen
Suplente: Márcia Maria Adorno Cavalcante 
Ramos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

Titular: João Pessoa de Albuquerque
Suplente: Marly Mascarenhas de Oliveira 
Bastos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

Titular: Oscar Maurício de Lima Azedo 
Suplente: Marcelo Silveira Tognozzi

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL

Titular: Raimundo Cézar Britto
Suplente: Percílio de Sousa Lima Neto

PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Titular: Dalmo de Abreu Dallari
Suplente: Flávia Piovesan

PROFESSOR DE DIREITO PENAL

Titular: Humberto Pedrosa Espínola
Suplente: Fernando Santana Rocha

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MAIORIA

Titular: Tadeu Felippelli
MINORIA

Titular: Zenaldo Coutinho

SENADO FEDERAL

MAIORIA

Titular: Valdir Raupp de Matos 
MINORIA

Titular: Demóstenes Torres
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2009
Presidente 
Paulo Vannuchi
Secretário da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Titular: Antônio Fernando Barros e Silva de 
Souza
Suplente: Gilda Pereira Carvalho

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Titular: Gláucia Silveira Gauch
Suplente: Márcia Maria Adorno Cavalcante 
Ramos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

Titular: Edgar Flexa Ribeiro
Suplente: Marly Mascarenhas de Oliveira 
Bastos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

Titular: Oscar Maurício de Lima Azedo
Suplente: Marcelo Silveira Tognozzi

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL

Titular: Raimundo Cézar Britto
Suplente: Percílio de Sousa Lima Neto

PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Titular: Dalmo de Abreu Dallari
Suplente: Flávia Piovesan

PROFESSOR DE DIREITO PENAL

Titular: Humberto Pedrosa Espínola
Suplente: Fernando Santana Rocha

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MAIORIA

Titular: Henrique Eduardo Alves
Suplente: Tadeu Felippelli
MINORIA

Titular: Gustavo Fruet
Suplente: Solange Amaral

SENADO FEDERAL

MAIORIA

Titular: Renan Calheiros
Suplente: Valdir Raupp de Matos
MINORIA

Titular: João Raimundo Colombo
Suplente: Álvaro Dias

2010
Presidente 
Paulo Vannuchi
Ministro de Estado Chefe da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da 
República

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Titular: Roberto Monteiro Gurgel Santos
Suplente: Gilda Pereira Carvalho

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Titular: Gláucia Silveira Gauch
Suplente: Carlos Eduardo da Cunha Oliveira

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

Titular: Edgar Flexa Ribeiro
Suplente: Marly Mascarenhas de Oliveira 
Bastos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

Titular: Oscar Maurício de Lima Azedo
Suplente: Marcelo Silveira Tognozzi

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL

Titular: Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior
Suplente: Percílio de Sousa Lima Neto

PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Titular: Dalmo de Abreu Dallari
Suplente: Flávia Piovesan

PROFESSOR DE DIREITO PENAL

Titular: Fernando Santana Rocha
Suplente: Eugênio José Guilherme de 
Aragão

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MAIORIA

Titular: Henrique Eduardo Alves
Suplente: Tadeu Felippelli
MINORIA

Titular: Gustavo Fruet
Suplente: Solange Amaral

SENADO FEDERAL

MAIORIA

Titular: Renan Calheiros
Suplente: Valdir Raupp de Matos
MINORIA

Titular: João Raimundo Colombo
Suplente: Álvaro Dias

Presidentes do CDDPH 2000-2010
José Gregori
14/04/2000 a 14/11/2001
Aloysio Nunes Ferreira Filho
14/11/2001 a 03/04/2002
Miguel Reale Júnior
03/04/2002 a 10/07/2002
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro
10/07/2002 a 1/01/2003
Nilmário Miranda
02/01/2003 a 21/07/2005
Paulo Vannuchi
21/12/2005 a 31/12/2010

Titulares dos Direitos Humanos 1995-2010
José Gregori
Secretário Nacional dos Direitos Humanos 
do Ministério da Justiça
07/04/1995 a 14/04/2000
Gilberto Sabóia
Scretário Nacional dos Direitos Humanos  
do Ministério da Justiça
20/06/2000 a 14/11/2001
Paulo Sérgio Pinheiro
Secretário de Estado dos Direitos Humanos 
do Ministério da Justiça
16/11/2001 a 31/12/2002
Nilmário Miranda
Ministro da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República
02/01/2003 a 21/07/2005
Mário Mamede Filho
Subsecretário de Direitos Humanos da 
Secretaria-Geral da Presidência da República 
29/07/2005 a 05/12/2005
e Ministro da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República
06/12/2005 a 20/12/2005
Paulo Vannuchi 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria  
de Direitos Humanos da Presidência da 
República
de 21/12/2005 a 31/12/2010
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