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CONCLUsAO

Fa9) estes autos conclusos ao MM. Juiz Federal, em
~j'< 12012.
.if'f~Q .Prisdla~ (Tecnica Judid.lria).

PECIS,i,o

a Ministeno Publico Federal ofertou denunda em face de 5ebastiJo CuriO

RodrigLoes de Moura. em 14/3/12. imputando a este a pratica do delito bpificado no art . 148 CiJput

e §20 do CPB, tendonando seja aquela recebda e processedo 0 feito, a fim de, apurada a

responsabilidade penal daquele no i1icito que se lhe imputa, sejam impostas as penas cominedas

legalmenle il pratca do del~o .

Na pe<;a olaborada pela acusa~o. buscardc demonstra r a materialidade dos

fatos e divisar a autorla, apontando as elementos lndidar ios em que funda sua petensao, 0 MPF

relatou que 0 acusado teria sido 0 autor lnteectual e material do seqOestro que the e imputado,

uma vez que teria partidpado efetiva e diretamente de ope~ - denominada Marajoara 

det1agra1a, em outubro de 1973, com 0 intuito de reprimir as atividades dos opositores ec regime

milltar cia epoca, os quais se reunlam em movimento de reslstenda polit ica conheddo como

Gueml", do Araguaia.

Nessa investida readonal aos opositores, 0 denundado, tambem conheddo na

epcca pekr codlnome "Dr. Luchini~ como agente do Estado, porquanto major integrante das

Fon;as Amadas no exerddo do govemo entao implantado, tere feito lrcursoes na mata da regiao

sul e sudeste do Estado do Para - local em que se centravam as atMdades do movimento de

oposic;ao ao regime -, com 0 fim de capturar "guerrilheiros" e minar a resisteooa , par meio de

seqoestros e execu¢es de Jntegrantes do grupo de militantes do Araguaia, tendo, em algumas

dessas coortuncedes. capturado com vida as vitsnas (1) Maria celia CDrreo, codinominada peIa

reststenca militEnte de "Rosinha~ (2) Helio Luiz Navarro de MagalhJes, codinominado ·Edinho~

(J) Dilnit.>f Ribeiro Callado, 0 ..~~ (4) AntOnio de P8dua, "Piau!"e (S) Telma Regina COrdeiro

wnm, cfJamada de "ua ~ restringindo suas liberdades e impondo aos mesmos grave sofrimento

'if--- ---
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fisk:o e moral decorrente da natureza da deten9io, nao havendo ate hoje qualquer informac;ao

predsa quanto a sua li~o ou 6bito, este ultimo, it falta da loc.aliza.;ao de seus corpos ou

restos mortais, 0 que tomaria higido 0 fate preexistente da privac;ao das liberdades, de lito

pennanente, alnda nao solvido.
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Quanta aeutooa, entende restar sobejamente demonstrada a part ir de relatos

e <las proprias dedarac;iies do denunciado, de que este era, ;, epoca des fales, Major do Exercrto,

tendo partidpado ativa e diretamente de incurs6es na mata, no comando de grupo militar ,

encarregado cia captura de militantes da resistenda do Araguaia, inclusive das operac;6es em que

se Iogrou capturar as pessoas de codinomes Rosinha, Edinho, lJoG3, Piau! e lia, ora indicadas

como vitimas, os quais teriam sida encarceradas e interrogadas, recebendo encaminhamentos

diverscoS, sen, contudo, restar demonstrado que teriam side mortas naquela ocasoo au Que,

posterbrmente, houvessem chegado • oboo.

testaca que a materialidacle delitiva se encontra embasada em consstentes

indlcios deque as vitimas teriam sido capturecas e encarceradas com vida , ap6s 0 que teriam sido

durunente interrogadas nas bases rnilitares instaladas, it epoca, na regi30 de Mamba, nas Quais

funclonava 0 servco nadonal de intetigblcia (SNI), donde nenhuma outra notida, quante ao Obito

decrees, fot prestada . Extrai tais dados de relatos prestados pol' envolvidos, em obras publicadas

sobre a epoca ou em depoimentos ofidais posteriores, a partir des quais haveria um unissono de

vozes que confirmaria nao apenas a partidpac;ao do denunaado na operal;OO em que se logrou

capturer com vida as rnendonadas vftirnas e matar outros tantcs inteqrantes da milida Araguaia,

mas tambem 0 fate de que as vitimas em QiJeSt30 teriam sido capturadas, sem que tats

testemunhas ou mesmo 0 prOprio denundado t lvessem assegurado a ocorrencia do abita e suas

drcurlStancias.
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Em referee a pretensao vottada a admrssec da denuncia e eo processamento

do teitel, a parti r da reun00 des elementos do tipo penal indicado na peca acusat6ria, sustenta a

MPF naa ser apticiivel a Lei n. 6.683/79 (l ei cia Anistia), nao estar consumada a prescnc;ao da

pretensjo punitive e nao ter efeitos peners a dedara~ de morte dos desapareddos em tae

drcunst~ndas extraida cia lei n. 9.140/95 , fazendo-o com esteio em varies raz5es juridicas

elencadls em adendo IntrodutOMo ademmda . up



E0 relata do reoessaro.
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PENAL PROCESSO PENAL. (•.•) RECURSO EM SENTIDO ESTRlTO. (...)
1. (...)
2. Cabivel ea jnt~ de recurso par membra do Mlnisteno PUblico Federal
contra decisao que acoIher"a antenor manifestac;ao de outro agente ministerial, em
face de sua independeooa fundona1. ttp

Acompanharam a denunda, 59 (dnqUenta e nove) volumes de procedimente

invEstigat ive , em cujo resuttado seassentam as afirmativas constantes cia exordial acusatOria .
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Os autos retomaram a analise deste Juizo, a fim de que, em face da

interposi<;ao de recurso em sentido estrito pejc MPF, houvesse manif~ quanta amanutenc;ao

au nito da eeesse de ns. 55/60, no exercicio da faculdade de retratac;ao prevista no art . 589 do

CPP, pejo que 0 juiz "reformara au sustentera" a seu despacho. 50bre ser recesseec que a

dedsao, num au noutro sentido, seja expressamente fundamentada, MO ha dUvida qualquer, em

face mesmo do que disp6e 0 art. 93, IX da CF/BfJ e de rreoca jurisprudenda, a teor da qua l e
repelda a ideia de manuten<;30 pelo sO fundamento ja ronstante da dedsao reccrrde. Resta frisar,

temben, que tal manifestac;:ao epassivel ao Juizo enta~ responsavel pelo tete, por d istribuiy3o,

ainda que outro tenha side aquele donde proveio a dedsao objeto do recurso, nao havendo

necessidade de que ambas as manifestac;Oes venham de ser oriundas de um mesmo proator, haja

vista 3 opommidade de nova analise dos argumentos que se ccoten no recurso e na resposta

manifl~ do remrrido. 5eguem os precedentes em i l u~o:

REOJRSO EM SENTlOO ESTRITO. OEOsAO REJEITANOO A DENUNOA POR
EXTJ"","O DA PUNIBIUDADE. JUlZO DE RETRATA<;AO. DESPAO<O
REFORMAOOR (...)

No case sub Judice, 0 magistrado refOfTTlOU decisao profelida par colega seuque
rejeitara a denunda em decorreoca da extincao da punibilidade.
Sendo taxativo 0 '01 do at. 581 do C6digo de Processo Penal n30 edmite - a rigor
- interpr~ extensiva, maxime quando a lei exdu i a hjp6tese contraria a
dedsao expressamente prevista.
Nos tennosdo inciso I do art. 581, do recebimento da denuncla nao cabe recurso
em sentdc estrito, regra aplic3ve1 mesmo se esse deosao adWm cia reforma cia
anterior, que reietara a inidal.
a artigo 589, em seu paragrafo unco, retere que a parte pede-a, par simples
petil;:ao, recorrer de nova dedsao somente "se couber reccrso".
Recurso que nao seccnbece, par incabivel.
(TRF4. rt, gee. Sen tido Estrito 200 3.70.01.017332-{)/PR. Rei. Des. Fed. Maria de
Fatima Freitas teberrere. OJ 22/05/2007
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3. E jnerente ao recurso em senbdo estritO a lXl'5Sibilidade do ju izo recorrido
refonnar a dedsao guerreada, consoante disposto no art. 589 do CPP (ereno
rec]ressi \'O), independenternente desta tee soc prolatada por outrojuiz.
(TRF4. AC 2001.70.0S.0042 56· 21PR. Rei. Des. Fed. Netl Cordeiro)

Feito 0 registro, necessaria a sublinhar a prerrogativa de reaprecer a questao,

para 0 tim de posldonamento fundamentado quanta is reforma OU is susten~ do que fora

dedCido nas tls. 55/60, e tendo em mira 0 que dispOe textualmente 0 CPP, urge atentar que "a

derumda ou quelxa contera a exposil;ao do fate cnnuncso, com todas as suas crcensaoces. a

qualiflcac;:ao do aeusado ou esdaredmentos pelos qua is se possa ktentifci·lo, a dassiflCac;30 do

crime e, quando necessaria, 0 rei das testemunhas" (a rt. 41), devendo 0 julzo, ao receber a~

de acusa<;ao, pronunoar-se quante is observanca de tats aspectos, prevendo, entao, 0 legislador,

que a "denunda OU queiXa sera rejeitada quando for manifestamente inepta; fattar pressuposto

processual ou condi<;ao para 0 exercido da ar;ao penal; ou tartar justa causa para 0 exercido da

a9io penal" (art. 395).

Dessa premissa, pontua-se, de logo, que a manifesta~ em casas tais e
estrita nente tecuco-jurdca e, nesta linha, sem digress6es outras de amho ideol6gico sabre 0

pujanb~ tema que orbtta os acontedmentos relatados na deruinoa, sob a perspectiva hlst6rica e

politico.

Quanta aobservance dos requisites do artigo 41 do CPP, constata-se que a

denunc.ia, em sr, nao e inepte: erccntre-se vazada em termos dares e concatenados de forma

objetiva , radona l e l6gica, a partir dos quais se compreende a exposli;ao Fatica ( ;mpufaOO fiICtJ), a

Indica9 io do envolvldo a quem se imputa a in~, a tipiftea(jOO abstrata do tipe penal

correspondente aquela e as orcunstaooes pelas quais entende 0 orgao de acusa~ estarem

preenchkSos os elementos do tipo penal e predsada a sua autoria, indicando as testemunhas que

chancelarlam 0 que afirrnou na denuooa, alem de acervo investigativo no qual se assentariam as

ccrocszes de fonnac;ao da opinio delk:tJ:

Nao obstante a 1550, ten-se que nao basta, todavia, ao processamento do

feito, com a admissao da pe;a de ingresso, estar ela forma lmente apta a inldar 0 processo-oere,

e neces!:c3no, a inda, que estejam reunidos os pressupostos processuais e as condir;Oes da ac;ao

penal, a~!m de haver justa causa para 0 exerc:ido desta .* _
.,f ~USQ II. 1162-79.10124 01.J 901
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Na esteira, entao, do segundo escectc, hao de est:ar reunidos, par

devidamente observados, as condH;Oes da ac;ao (gerais e esoecrces - condi<;Oes de

procecibilidade) e os pressuposlos processuais (de ex istenda e validade). sob cuja presenc;a

poderi.l validamente ser processada a pretenseo acusatOria extemada pelo MPF.

Acerca das condi¢es da a~o, nao se constata a lnobservanda dessas pee
parqUEt . Com ereto, versam elas sabre a le:,1itimidade de partes, 0 Interesse processual na

ded~ da preton"", puniliva e a possibilidade juridica do pedido, sendo em re"""" a esta ultima
a principal dLMda Que poderia surgir, em face do Que dispOem as leis que tangendam 0 tema

objeto ::la demmda.

DUvidas 030 ba, de fato, quanta a legitimidadedos aqui envolvidos na condic;ao

de partes - autora e re - a partir do suporte fatioo que estabelece os contornos relevantes da

qcestso, sob 0 pooto de vista juridico-penar, tampouco quanto ao Interesse processual (interesse

de agir) do Orgao de acusecac, dado 0 extenso ral de raz5es juridicas com base nas quais

defende, de modo aguerrido, 0 direito de punJr do Estado em relac;ao aos tatos imputados ao

denuncado e em func;ao dos quais, eced¢, nada fora anteriormente aduzido judidalmente.

Mas, no que perti ne apossibilidade juridica do pedido, a questao nao ede todo

simples EQue, a par de ser conceito considerado inad'equado par parte da doutrina em materia

adjetiva penal, ha, sabre 0 tema, a Lei n. 6.683/79 que anistia os crimes politicos e conexos

cometidos em Iapso temporal assentado no seu artigo 10 e tarnt>em a lei n. 9.140/95, Que

reconhece e dedara legalmente mortos, para tcoos os fins, os desapareddos politicos naquele

intersrcc, anexando a lei uma lista de pessoas entre as quais estao as suposlaS vftimas dos

sequestrcs imputados ao denundado, de mok1e a permitir a I~o de que ou 0 delito estaria

ecobertadc pela anistla ou 0 sequestro estaria findo, pela dedarac;ao legal do Obito, com todas as

cooseqaenoas dertvadas da cessac;ao da permeneeda.

occrre que, em sede de rJn.ilise drJs condi¢es diJ arJ'o. arceoas em bases

teo-cas, a aprecia(;ao da efetiva incidenda de tats normatfvos, como aptos a, par si, obstarem 0

exerddc de ac;ao pelo parquet, ao argumento de que 0 objeto (pediclo) da ac;ao penal MO seria

up
- - - - ----

5 I1'rocmo n. 1162-i 9.1011.4.01.J901
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passive I, afl9ura·se ate certo ponto lnadequada ao momento processuet', peste requerer analise

bern mals aprofundada do que eqcete a que se atrela 0 j uizc preambular de simples admissao do

exen:7CO de apia no case concreto. Eque referida condic;ao da a<ao2 tern diretamente com a

possibilidade Juridica do pedido sob 0 enfoque a bstralo cia previsJo /egol de reprimendiJ peniJl pela

violar;ao da norma de abste~o contida na regra mcrimlnedora e, como tal, 0 objeto desta ac;ao

nao e, em tese, impassive! juridicamente.

Asstm, porque a mendonada lei da Anistia, como se convendonou dlamar a

lei n. 6.683/79, reconhece, do ponto de vista tecnko, a anlstia aos crimes praticados res

condi¢es que estipula expressamente; nao veda, em rigor, 0 processamento dos pleitos desta

natureza, embora os seus termos venham a comportar reqra, em verdade, de extinc;ao da

punibilidade do suposto agente (art. 107, It do CPB). Conquanto tenue a distirn;30, inddirau nao 0

preceilI.ado no art. 1° cia Lei n. 6.883/79 nao e Questao efeta as condi¢es cia ","",

ecressurente previstas no art. 43, It do CPP, mas sim materia relativa ao art . 397 do mesmo

diploma processual, que reladona as hlpcteses de absotvic;ao sumerla e encerram, por isso, j uizo

de melito. A mesma sorte se reserva aos preceitoscia lei n. 9.140/95, quante amorte das vitimas

que, supostamente, estaram no carcere, com todas as implicaQ3es prOprias a ces~ cia

pennallt!nda do crime de seqOestro, ora imputado ao denundado, visto que igualmente dizem

respeito aos temas do art. 397, antes rete-co, ja que se estaria novamente diante de causa de

exti~ da punlbilidade (art. 107, N do CPB) e nao, propriamente, cia imposslbilidade juridica do

pedldo, condK;ao sempre analisada sob a perspectiva abstrata cia preIIisao normativa cia

provider'da requerida peloOrgao ministerial, titular cia at;ao penal.

Noutra quadra, relativamente eos pressupostos processues, verfficam-se eles

reunidos, asslm OS subjetlvos como OS objetivos, porquentc a peca de acusac;ao exterioriza

I "NoplQD. .. . peN nr-o-I!;:ao de H!.rTtIer1I ThIoooro Nr« pn \J*Il t .10 Cl:lItID do pedIdo o:m D clnllD~ to poO!1Mr.~p
~ de n~. 011 $ep. • _ i llpluc:edttc:ia. Q:SO Cl7*t o:m D..... I.II:I~, I!'JCI M' prn!!!SIg pt!!!f faQt 8 rrteIe Ie!'!!fJ!!I 011
IbS!I'QII I i!J!OHe reslnlr I ROSSI!iIdIlM V!dlciI 00 PROQ. XlIISICCI! M!I?C't!' poii sopsm tslft!pS..dI \11II rr!ro cqOcIo!lf
ICio ljlJ!!!D"!CMS!D IlfM! dilQll&M:I1Ot docynI!SI!MS!Io de!IY!Il.(...j Com"', \I pedldopo .... l!lnI'UiIlOptCIPOf' _.~- 1".
DpedIdo rntli8l. 0Dlh \I EDdo.~. rtfn .alI1llI~, e 2". 0 pediclo~. CMh \I ...... qui sa refn.~ dlI de*! mlillllll. ~

DOSS!¥'?' Mid" tntto,drtt I« tIcailada no~ [nod!aIO i$l. !II pem!lSSIO 011 Mo.doPill D9S!DYO • (!l/lJ R nstaur' , reIacao D!'!!!jIS$\!i!I
em DTlo cia xet:rrlsIo do aula' U (THEOOORO MIOR. 199&. P 504)' {sern gr!fo no orlgnal} - Ill, OlIVEIRA. E~'ni) PocelIIlle Ctnode Prcasso
t=9nBI. 15 ell Rio dI .larIMo: Lumen JiR. 2011 p 113
2 -,.~ I*! \I I)l'DClI$SIO peNt. doCCW'lCeIlIl dlposS't*laoe~ dopedIdo, ~~ se tItbcml"' l!aII ee prllCeS$O ti'd, oferece at'pnas

cMolldade$ .... ....., erptmeWd no ttmpO sn QUI tc:resc:N.1IUidI CIIIlgORI jY'idca Pjl!r!IFen!e ' dam!!!IlC!!SS!lll on! '*'t=K .
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cretensjo punitiva deduzida em face do Estado, par seu 6rg30 de ju risdk;3o, e em rela\Ao a

tercetrc, presente relativamente a ambos a capacidade processuat ( legitimatio ad processum) e

postulat6ria, bern assim as regras ordinarias de atribukjiio e fIxac;OO de competence, estando esta

em con'oonidade com as regras do art 70 do CPP, do art. 109, V-A e §50 do criBS c/e artigo 7",

alineas I e 2 do Conve","" Americana sabre Direilos Humanos (PactD de sao Jose do Casta Rka),

cuja eeessc pelo Brasil se deu em 25/9/1992, aprovada polo Decreta legislatillo n. 27, de

25/09/1992 e promulgada pelo Decreto n. 678, de 06/11/1992, urna vez que a conduta nao se

amolda as figuras definldas no art. 90 do CPM, especrcerreote as do indso II, "'C", "'d", porquanto

a doutrina, quanta a essas, trazas seguintes deflni¢es:

[...J Par outre taco, conforrne preledona Ayrton Oliveira Pinto (1975:57), '(.••)
Formatura, j.i vimos que e0 desIocamento marcial, cadenciado ou nac, da tropa
militar, devidamente comandada.

Periodo de prontidao eum estado de aieta, em que as trooes estao prontas para
opera¢es'. [...J

o exerdcio au manobra sao fun¢es de adestramento mllitar, que as tropas
realizam periodicamente para eeseeza .'

De fata, 0 relata da inidal compreende contexto deatua~ conjunta de grupa

armada composto de dvis (mateiros e camponeses) e integrantes da rorca annada, os quais aglam

per corra do Estada e a servkc do regime eresc vigente , fazendo-o na condit;;iio de eqentes

pUbllcos e nao no exerddo plena da vida propriamente miJitar, de sorte a restar afastada, em

principia, a hlp6tese de crime mihtar e confIQurada, em tese, a de ilidto pratic:ado par agente

pUblico em sevco da Unoo.

Finalmente, sob exame da ultima questao atinente ao recebimento da

denunda, cuja ausencia estaria a empecer a admissao da peep como babil a desencadear a

persecu~ao penal par meio cia at;30, resta averiguar quanta it presenc;a de justa causa para 0

exerddo desta ultima e, neste ponto, reserve-se ao juizo lnidal a mais consistente e aiteriosa

analise de tudo quanta se aeha nos autos ate 0 momento. u.p
In ASSIS.•lritI c.sat' <'tI ~~C6digo",,* """ CO'I....ioI-~-~cmT~~.r~~ .,.
ell .~. J.-ua . 20'11. p 43.

7 tI'roc~jS;) II. 1161·7<)1012 4.01.3901
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Registre-se , inidalmente, que todas as regras e deds5es de Diretto

Intema:ional utilizadas pee MPF, para 0 tim de subsidiar a aOJ~ e abrir ensanchas eo

recebrrentc da denuncia, nao sao suflCientes, e oem teriam 0 condao, de afastar a apreda~ das

questtes antes oecnnaoas, lnarrecaveis pressupostos it admrssao da a~o penal pejo seu titular.

Edlzer, embora se saiba da exlstenoa, validade e vigenda das nonnas de

Dfreito lnternacional, as quais, em tese, estartam a amparar a que pretende 0 parquet - sejam

aquelas do dlretto coste. sejam as encerradas em dedsao vinculante de tribunal intemadonar' 

tude quanta tol dito a esse respeito na pec;:a de Ingresso MO impedlria 0 6rgao de jurisdil;3o

patre, de enpreeroer verif~o quanta aviabilidade e aadequa<;ao processual daquilo que se

veio bcscar, valendo dizer, entao, que a busca da responsabilizay30 criminal de quem quer que

seja reo pede e nao deve ser feita a quaJquer custo, sem a cesevsoca cia garantia augusta do

devido processo legal, substandal e formal, nao tendo, certamente, as regras de direito

intemacional ta l pretensao.

· .

Todas as demais questc5es atinentes a constitudonalidade (00

cor werccrenceoe') da l ei de Anistia au ao aparente conflito entre a higidez de tars regras e as

oecszes da Corte Interarnericana de Direitos Humanos sao materia que tern sede prOpria de

iLf
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ecertamento'', nao sendo, precisamente, esta a via meis adequada para tal jntento. Se a lei existe

e vige, ::om inddenda sabreos tatos a que pontualmente se dlrige, sendo oons!derada compativel

com a C.onstituic;30 Federal, na via do oontrole apropriado e perante 0 Juizocom competence para

tal prof unciamenta, nao sera nesta sede, e para fins penais, que sera promovido 0 atastamento

cia Inciclenda cia norma sob alegac;ao de lnoonstiludo<1alldade au revogac;ao par diploma legal

postericr que com ela pereca mnflitante. so Supremo Tribunal Federal sao reservadas questOes

deste jeez, sendo estranho aos fins da presente ~o penal qualquer posidonamenta Que venha a

esvazlal 0 oonteUdo espectko da r. deds30 prolatada no bojo da ADPF 153.

Feito 0 apontamento, impende verifrcar se hci justa causa paraesta a~o penal,

sem 0 que a demmda devera, mesmo, ser rejeitacla, Ja que se entende "que 0 sO ajuizamento cia

ac;ao pe-etoondenatOria sera sufldente paraatlngir a estado de dignidade do acusado, de modo a

provoca- graves repercuss5es na orbita de seu patrim6nio moral, partiJhado sodalmente com a

comunic'ade em que desenvolve as suas atividades...7

Reterido requisite guardaria estreta reta<;ao com 0 genuino au Jegitimo

interesse de agir, no que toea aaptidao da ac;ao a viabilizar 0 julgamento da causa, nao sendo de

se admtir 0 exerddo da jurisdk;OO inUtii ou Util apenas em rela~ a determinados fins e

interesses, a que permitiria 0 obice a~ seja por questi5es processuais ( v.g. \astra probetorio

minima) cerro por questOes propnes aa rrerne ( v.g. presc~a).

Nesse passe, cumpre aferir se ha base te6rk:a bastante e Iastro probat6rio

minima apto a tamar factivel a ccooussc a que chegou 0 MPF quanta eo sequestra das

mendonadas vitimas, bern oomo que, em sendo tal fato admissivel, em tese e em soporte material

minima, nao estaria a tata, em teoria, aimlnoso albergado por causa de extir90 da punibilmde

do agente, a inviabllizar, de pronto, 0 processamenta Util do feito.

Acerca do tipo penal infringido, em tese, peIo denundado, aponta 0 MPF Que 0

aaJsado rena cepturadc as vitimas em aperac;ao feita na mata (Marajoara), apera~ na qual

I> Sobrt I$$() O. 1.In. Eros Grau, 1I01JIPne"1O ee AOPf lS3, porIl1IOIl qlJ& "a reYisao de iel de IIllSlia. se 1Tlldar'Ql$ do \IrrtlO e da sooedad~
~ h.... - aunkI- de set !lila pelo Pollet l egl!JBIMI, RIo peID P1Ider.Judlcir,o' e.arlllI , II!JIUldo 0 PQ"\1O.aum 0ISSe "Permito-me repeIlro
qva'ltI alirmei lInhas acma,a~ lias~ do~ eda soeiedade. se~ necessW revUe lie leide nslia, dMra ser IeCI
peIi let, YIlt,izer. peIo Pocler LegISlllNo.IIIcI parnos Como ot:OmIU . GM~ nos Estaclos de dInlllo Ao~ TItlINl fedetJl-~ - RIo
iIaIITtIt....
7 rrOlNEIfl:", Euab:I~de Clno~ Ptutes.so~ 15ed RIo" "-0: Lumen J\Q.1011 . p. 116
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foram rnortos varies querrflhelros, mas nao havendo a respeito das vitlmas em referenda, apesar

de capturadas e interrogadas, prove de que, na ccasac dos fatos au ate mesmo posteriormente,

teriam checado a obto.

---------- - - --- - - -- ---- ---- -------_ .

No caso de Maria celia Correa C'Rosinha"), tena ela side capturada viva, tendo

side vista, par testemunhas, prese em frente a delegada de sao Domingos do Araguaia, bern

como levada de helic6ptero pelos mi'itares a base da Bacaba, oode tere side reconhecida,

intemxeda e torturada, nao havendo noticia de sua marte. Ha varias relates nesse sentido e, por

conta dsso, tambem 0.30 se apresenta verossfmil a relatono cia Marinha de que AntOnio de Padua,

a "Piaui"', e Maria cella, "Rosinha", teriam, ambos, cometida suicidio. Antonio de Padua,

codinominado "Piau!", teria sida capturado vivo e, inclusive, depots de interrogado, ajudado 0

Exercitc, como guia·informante, na busca de outros "guerrilheiros", havendo infonnac;ao de que

terla levado os mllltares a varies acampamentos da reststsnca, embora estlvessem var ies. Nessa

terere, segundo rnfannat;6es dos autos, era mantido preso e, quando os mllitares seem em

campanha, levevern-no como guia, nao tendo reromedo, porern, de uma dessas campanhas,

nexsnroo, a partir dai, outras noticias suas, sem, contudo, exlstir demonstracao de que tivesse

sldo morto e em quais drcunstande s e nem mesmo que tenha side, ao menos, vista marta.

Relativarnente a Daniel Ribeiro Callado r Doca'l, existem relatos de que fora preso e mantida

encarceredo, tendo, indusive, sido ao depots agredido pessoalmente pelo denunciado; ha

depoimentos que afirmam a permanenda de "Doca", depots de capturado, no poder dos rnilitares,

sendo peste em hellc6ptero e usado para indkar 0 local onde posslvelmente have-e . ainda,

milltantes da "querrilha", e que, numa dessas saidas de helic6ptero, "Doca" nao tere retomado,

nao haverdo, entretanto, evidenda de que tenha vindo a abita. No que dlz respelto a Hello t ulz

Navarro de Magalhaes, 0 "Edinho", 0 unico em tomo do qual ha registro de que, par ocasiao de

sua capture, teria sldo baleado, os relates confinnam, todeve, que eJe teria sabrevivido e

permanedoc preso na base da Bacaba, a exemplo das demais vitimas destes autos, nao havendo

notidas sabre 0 seu destine, nem que tfvesse sido morto peJos militares ou mesmo morrido

posteriormente. Por tim, os relates sabre Telma Regina Cordeiro Correa, a "Lia", apontam sua

capture, aprisionamento, interrogat6rio e, encapuzada, sua saida de helic6ptero da base, 0 qual

teria retomado sem a referida prlsionelra, nao existlndo, igualmente, cerronstracsc de que teria

sido malta ou marrido de alguma forma. f
10 (J>ro(;t SSO", 116Z-79.Z012.4 01.J9Ql
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Em todos os relatos, °denunciado aparece como 0 responsevet pelo comando

etas trcces que capturaram e prenderam tats vltimas, tendo pertidpedc pessoalmente, inclusive,

de algumas capturas e, prindpalmente, interrogatOrios, sendo que, com suporte em tais eventos,

entende 0 6rg30 de~o que a conduta amoldar-se-iaao art. 148 do CPS, porquanto ate hoje

naose seeere 0 paradeiro de tais pessoas, se vieram a 6bito au se se encontram, ainda, privadas

cia Iibecdade.

Os fatos extraidos da numerosa documentayio apresentada pelo MPF apontam

para outubro de 1973, passados ate a data de hoje quase 39 (tn nta e nove) anos; sao, portanto,

mais de tres decedasde desaparedmento, tempo sufldente avida inteira de um cicIadao ern idade

adulta, :empo temben de inumeros nasdmentos e 6bitos, por d rcunstandas naturais ou nac. Jv:J

\ado dlsso, apreende-se que °denundado, suposto autor do crime, nasceu ern 15/ 12/34 , contava,

na epoce, com 38 (trinta e oito) anos de idade e, passado 0 tempo antes referido, vtve hoje com

77 (seteota e sete) anos; ao passe que, 0 mais velhoentre as dnco vitimas em referenda, Daniel

Ribeiro ::allado, 0 "boca", de seu tumo, nasceu em 16/10/40 e tinha, ao tempo de sua captura

CDfT1 v.i:'a, 0 idade de 33 (trlnta e tres ) anos, sende que, hoje, teorcarrente, contaria com 71

(setenta e um) eros de vm.

Como se ve, Ievada em conta apenas a quest.ao do transcurso do tempo, e
factive! ataster-se a ideia do 6bita - nao levadas em conta quest5es naturals ou de infortlinio 

porque 0 propJ1o denunciado, hoje, tern idade superior aquelas que seriam, ern tese, a idade das

vitimas, atualmente ainda desapareddas e de eujos 6bftos (d rcunstandas oeste. local de

sepultamento, cacsaver au mesmo restos mortais) nao se tern, mnaeta e seguramente, angariado

nada a respeno, conforme se pOde apreender do extenso material de pesquisa e investiga.;ao

jungldo nos volumes atentamente manuseados neste Juizo.

Opoem-se a esta constatacac fatica e objetiva - transcursc do tempo

insufldente para atestar 0 6bita par esse se fato - a d rcunstanda de que 0 desaparecimento se

deu em contingenda sooo-pojtca ronflituosa e de guerri lha dedarada, bern como a attera<;ao

total do contexto politico, formado 0 partir do estabelecimento do Estado Democr<itico, 0 que

pennitiriiJ a llaf;ao de que nao haveria prfva<jo de liberdade que resistisse a mnjuga<;ao desses

fatores, quais sejam, 0 decurso de quase trinta e nove enos, as finalidades da captura feita

up
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naquele contexte conflituoso e a rormac;:ao de um novo Estado, hoje francamente estabekcido em

bases politico-Jurldicas seguras.

Ocorre que este jUizo e, como dito, are aqui, uma sUJX)SIc;:ao; assim, a fafta de

elemenlos ao menos Indida rios, mas conaetos, convergentes a ccndusao minimamente sequra

quanta ao abita, aquela cooduseo, mais proxima da presuncao desprovida de indldos8, pa rte

necessariamente per lsotade analise subjetfva quanta is imputat;§o tatlca que, neste momenta

processual de admissao da peca acusatorta, cabe predpuamente ao titular da a<;30 penal, quem 0

faz com base em investiga¢es previas. Vale diZer, enw, que, ao menos em sede penal 

preponcerantemente Fatica, portanto - analisada a questao apenas quante II factibilidade de

ocorrencia da ronstJi9io da liberdade das vitimas desapareddas, ora imputada ao denundado, em

drcunstlncias que tals, a mera discordancia com a tese engendrada reo esufxjente a arrostar a

persecncso penat

Noutras palavras, ao analisar a justa causa da a<;ao, qualquer pronundamento

no sentido de, diverg indo teoricamente do entendimento do Orgao de~ quante a
Imputay"kl fatica, tendo-a per inadequada ou irtazoavel, entender que 0 fato eoutro e nao aquele

visualizado par quem acusa OU, ainda, que 0 relato Mtico nao passe de mera divagac;ao au MO se

assenta radonalmente em bases l6gicas, sem quepara isso se tenha feilO incursao nos elementos

investig. ,tivos indiciJrios sobre os quais se assenta a condusao do pafQue~ atig urar-se-ia

eparentenente predpltado, parque embasado sO no animo do 6rgao judicial. Considerado 0

moment) prefadal, nao se esta a julgar a Ietto, condenando au absolvendo quem quer que seja,

imerginco no merno cia imputa~; 0 juiza previa de admissao, em materia penal sobremodo, no

quanto importa it justa causa para a ac;ao, passa per quesmo probiJt6ria m/nifT1iJ a justificar 0

entendimento do 6rgao de aQJ~, ainda que 0 julgador dele possa ate, inidalmente, discordar.
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A questao da justa causa, pais, requer lastro probatOrio tal que permlta a

condusso, em termos de juizo de probabllidade, em terre cia ccerrence do que veio a sustentara

Orgao ecuseoor, como mote 'a viabilizar a apurac;ao e af~ cia culpa, de sorte a impedir 0

manejo de a~ temerare, em evidente prejulzodo acusado. Ocorre que a exerddo cia ac;ao pena l

se da em benefido cia SOdedade e no momenta cia oferta cia denunda e de sua admissao grassaa

principia do in dubio pro sodeIate'. contentando-se 0 Juizo. bern por sso, com a provo da

materia iidade e os indidos sufJCientes de autoria . E eexatamente par isso, tambem, que rom

base en conjecturas ou presu nc;Oes lsoladas de indicios nao se pode atestar nem 0 seqUestra e

multo meres 0 abita, porque este vern de crime (contra a vida) que deixa vestq os e, essim

sendo, exige a corpo de delito. Quanta aprlvac;ao da Iiberdade, derorrente do carcere, como sCi

ecootecer no delito de sequestra, basta asua conftgurac;ao a derronstracao a partir de elementos

mlnlmos que permitam conduir tenha estado a vitima, com vida, em poder do agente e de lei nao
ter sldo devoIvida au encontrada, poroutros meios, viva au marta.

Malgrado se incorra invariavelmente na direc;ao de enaltsar a questao sob a

6tica do imaginario ou do sensa comum, a analise cia de:sail;ao fatica, do enquadramento lega l e

do supcrte pmbatOrio em que se embasa a denunda hi! de ser tanto quanto possive! tecnca,

conskie,1Jdas as intorma¢es rolhidas em derredor do I'iJto. Conquanto sutil a linha divisOria entre

a imaglnat;30 e 0 jufzo de probabllidade em tomo do evento, mio se pede, em tese, afastar a

cond ussc a que chegou 0 MPF, ao se deparar com a exlstenda de pessoa desaparecida em

drcunstiindas especitkas e a respeito de quem nada mais se soube apes a sua dete~ com

up
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vW'0; esse e 0 evento, pure e simpJes, analisado apenas sob a perspect;va abstratil do que se

contem na reara de direrto e, sob este prisma, 0 E. Supremo Tribunal Federal jiJ veio a dizer, nao
par uma, mas per duas vezes", ser, em tese, factivel a confIQurac;ao do seqtiestro em identicas

drcun5tancias.

De fata, no julgamento do pedido de extradic;ao nO 974-0, em que jUIgado

pedido formuJado pela Argentina (e tido par prejudicado 0 mesmo pedido formulado pelo

Uruguai), a Corte Suprema vee a entender par maioria (vencidos 0 Min. Marco Aurelio e 0 entao

Min. Mt-nezes Dlreito) que 0 desaparedmento de vitima per trinta e c rcc anos sem que haja

notida quanta a eta, viva ou rrcrta, eroode-se, em tese, afq ura tiplca do seqoestro que, dado 0

nao reaparedmento da pessoa vrnmada e ausentes os vestigios da rroete, pede perdurar.

Do voto do Exmo. Min. Cezar Peluso, que aconpanhou a dissidencia inidada

peIo Exmo. Min. Ricardo lewandowslcP , bern como de sua expfic:a(;ao ap6s Interven9k> do Min.

Relator, colhem-se os excertos que, superando indusive assertivas em tomo del morte presomde

da vibrm, em tudo sustentam a tese encampada pelo MPF. Assim aquele se manifestou:

[...) Estou, desde logo, em que esta Corte nao tern, perante 0 sistema legal de
cognoscibiridade Ilmitada, competencia para emprestar outra qualifJCa~ juridica
ao fate jii tdo, sob a d aSSirlCa9lo original do Estado requerente, par duplamente
t1pico, e, rncftc menos, para da nova Qua lifica~o tirar ccnsequenoa de pre~ao
Que nao havena a luzda primitiva.

~ que nao me parece admiss{vel posse esta Corte condidonar deferimento de
pediclo de extrad~o per fato que reconhe(a simultaneiJmeflte tlpico em ambas as
orrtens jutidicas, a que 0 Estado requerente lhe empreste outra cueuececac.
conforme com nosso escrutno.

[ .•.] NoWas petevres, nao vejc como nem por onde, sem encontrar
correspondenaa no ordenamento juridiCO argentino. dar peIa existencia de
presunc;ao de morte das inumeras vltimas (esta e~ importanUssima no _

10 "Cl1nIi!Ind men10 ".Mlo.por~~~ pcIi5N~.~ 41~ dill1berU16t. <taldolt~ klr'9O lIpSO....~
~ da w'" •P/CIClrlI wCI eslIII •~ lJR ~ fall I'l1o ...... p;l$SiWl. _ prowM CO'Ibrmt •~ flW~ 0

«D-=rneo~. e0"'*-'0 caso '" .Jl:MIFtfzf (q.e abTou CGIhICido COlIlO a IT'(IrI5ft) da AusNI eslI.~. Cl:lIlClMa.~~ da
ltItro.:te llnfle~ 25 prep."~ emeKOldor1O""""'" na~ em !fA '*'-" IIICldUt de~ {.I 1!Xl km
III v...a~ Ii 0""'ffllill nIo wtrnI. IIIlIS osseis iIa q..- CO'll • .Jl:MIwecl. let . wndIl' set lleSaJbena~ lJFoa 7J a'lOS III idiIdee • YJWTa
42anal.

II ~as~n"97~tIll0Ml&'2009) en" 11lSO (lIIliW2011J
121 _1No l'TtJ*l. RDiRI.~oa~ EsteeslllnWlSlO-1ilIrn~ IIPOdIOe - I'mTralalXI q.Il' rrmam:. no" cia 1.ERCOSll.. Etoclos
ntis sabDmtls. ~..-...n1l'SS.llto m. dlI1III'U eOlIO 8'IOS oa '-'~ 10 .ladllaidCl IS w......~nIo~.~ liI'r(ICllCll as
respectNOS a;rpas.11IZ.Ia pelI QUoIlIIIa • pol» coglCaJ.pa ora.dlI~
Esses$eQOes T05 poclem. tnllitS*.~~, 1'ortlw1lo.~ Ii.Inle III II1'I'I tn'IllIlle arateI' ""'ii.......
Pat.... "'I__~. peIa '-l WItI.deftro.I~. em~, IlOl""- do PWIUf diI PmcuIlloCllN ° (hd'lO do~ alit 1II:nI1~. da
-..ra do &m:l. ...... RlcarlloL_lCIoWIk»
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contexte da causa), para desdassificando os crimes de sequestra para os de
homiddio (.••). 0 que nossa leipro/be eapenasautorizar extradi~ per fato que
n50 constitua crime, aqu; ou no Estado requerenfe (art. 80 da Lei n. 6.815/BO).
Nfio eeste0 caso, perem:os ratos corponfiam, dQui e db; aimes de seqiiestro.

[ ...] De todo modo, nem sequer entre nos se me afigura, data venia, case de
multlplos homiddios, cuj a materialldede resclterra de presunc;ao j uridjca das
mortes das vitimas.

E colsa corrlqueira que, nas bfpcteses em Que a infra<;ao deixe vestfgios, se
mostra sempre indispensevel, 0 exame de corpo de dent o, direto e indireto.
Cuida-se de prove exigida da lei, conformevern logo do que dispOe 0 art. 158 do
C6dlgo de Processo Penal, combinado com a alinea 'b' do Inc. III do art. 564 C...}.

[...J
No Que conceme a prova de rnaterialidade do homicidio, professa 0 insuperevel
HUNGRIA:

'(.. )

Sc.rnente enquarrto 5ej8 J)OSSr.e1 fomJuJar~ dlMGIJ. anolJ que mirnma. em tomo 8 motte ria desapareooa
viIim.9 de utrUI Idtcill, e que se d&ve afaslar a possibiliclade de~ do hon'icIdio. EbqfJe!1 le
adwrttrnc:ia em 1aI sentido laiurn IilmB intitu!adoFUria. exibikl. htI89unsanos. noseMmaS brasileiros. 0 seu
episOd'CI oetl~ 1 era urn crime de multklao oontra um II1drvlduo suspeho de kid~ e que lora recoIIido a
uma cadeiap(lbb. Ossediciosos alearam It90 II cadeia. QUe IiclJu recluz.da aesc:ombltIs. Enlll! estes nao b
enconlrado 0 cadaver dopnsiOneiro. mas eceoas urn ansi rea:tIhecido aJITlOde seu usc. Deduzu-se. en~.

que 0 COfPO Dodesg~ Io!3llltalmenlll consumido pelo fogo e. &IT'OOra nao eseesse lUdu lda a hip6lese
lle I&r 0 prisioneiro ctlnSllgUido salvar·se lugindo. sem serYislo, par l'TIa brecha Que se abrira IIa pereoe de
sua ceJula. 05 inrefldiilrklS bam proressaclos, e esa vem a piquede serccoeeeecs.~. emplena sala
de jugameolDSlJrgiu a pseodovilima,' hip6ee de ser fuga e salvamenlC. a~ entao rejeitada. ea a i1nlCa
vert!adejlll .' (Comentalios so~ penal.3ed. Rio: Forense, 1955. v. V. p. 63-65. n- 13).

l...J Em relar;ao ao artigo 146, a subtral;3o de menor, a subtr~o de menor, a
mim me perece Que a tecra invocada pelos juizes argentinas e perfeitamente
compatfvel com a dogmatica sobre a interpretado do crime. Por que?Porque, na
verdade, 0 crime e de retirar 0 menor de idade da guarda des seus guardi5es
legals. Quando se renra menor dessa guarda e se tne desfigura a kJentiddde
biolOgica, e/d e subtralda ousse do mundo, porque na nJo e eIa, mss 0lJf:ra
pessoa. enquanto nao sob-even a maiorldacle e enquanto nao lhe scbreven 0
conhecimento da pr6pria conditao biol6gica e da sua histOria, eum seoceamao:
[...J. (original semdesl:aques)

Sobre esse enrcque dos direitos da personalidade e, em especrtco, do direito a
flberdade pessoal, em cujo amago se insere a direito a propria identidade, doutrina autorizada

serve a ballzar a que vee de ser exposto pela e. Min. cesar Peluso, na ja dtada extradlcao, uma

vez que pontua ser a identldade " 0 conjunto dos caraeteres proprios de uma pessoa, tais como

nome, profissao, sexo, impress5es digitais, defeitos fisicos etc., a qual e considerado exdusivau.p

" iProasso 1\. 1162-79.2012.4.01.3901
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dela e, conseqi.ientemente, considerado, quando ela precisa ser reconhecida,,13. Nessa hnha, a

protec;ao a ldentidade pessoal como sendo 0 direlto ao reconhedmento da verdade biol6gica de

cada indivlduo no seio sodal, numa expressao da liberdade pessoal, tem rela~ direta com 0

respeito ill dignidade humana, colhendo-se sobre a tema 1i~6es dootnnanas, Inclusive acerca de

considera¢es ja renas no ambito da mais Alta Corte (RE 363.889), que estabelecem bases aquele

entendmento:

Ha de se ressattar que no seu bern lancaoc veto , 0 Min. Luiz Fux, para robustecer
suas razoes, acverteque:

'A jn~ de cada pessoa no mundo, para que posso realizdr todiJs as SUdS
potendalidddes- e fW em funr,5o de SUd lIist6rliJ, projetando a alJt(Hmagem e a
identidade pessw/ a partir de seus dados bkJIOgicos inseridos em sua tormayao,
advindo de seos progenitorPs (...) A ldentidade, nesse f1OH:) contexto, passa a ser
concebIda como 0 complexo de elementos que indMdua/izam CiK/d ser llumano,
distif79/Jif7(/()-() dos demaiS na coIetMdade, conferindtr!he autr:Jnomia para que possa
se desenvolver e se nfTTldr como pessoa em sua dignidade, sendo, porlimto e nessa
medlda, express50 objetJva do prinCiPia ria dignJdade da pessw hUm.3fla (BARBOZA,
HeIofSi1 Helena. A proteyio da identidade gemjtIa, In: 0Ign1dade da pessw !IIJnhma 
/undamentos e a itMos interpretdtlvos, (orgs.) Agassiz Almeida R/110 e Plfnlo Melgare,
sao Paulo: Ed. Malhelros, 2010, p. 84).

Ja existem vczes que argumentam que se 0 "direito de set voce mesmo" 
entendido como a respeito pela identidade e a qualidade de set um membro da
vida em scdedade, com a aqui~ de ideas e experiendas, crencas ideolOgicas,
religiosas, morals e socIais que diferenciam e, ao mesmo tempo, qualificam 0
individuo - tern sido reconhecido na experenoe juridica de outros paises, nao ha
nenhuma duvida de que no Brasil tambem se encontre uma tutela, ainda que sob
a fonna qenenca de intromissao ilegitima na persooalidade (...).14 - original com
destaque

Desta rete, analisada a lmputadio fatlca sob 0 enfoque de seu enquadramento

au tipiflCac;ao legal, inebstrsto, a Corte MaxIma entendeu, por maiorla, que desaparecimentos em

drcunstf ncias tais, em tude semelhantes ao caso relatado na demmda, ganham, em tese, mo1cie

tfpico, subsumem-se a regra de proibic;ao e sao apenadas sob a ordem jurldica petne, nos tennos

do art. 148 do CPS. Se esslm a STF se posidonou por dues vezes, por ccerende e juridicidade

MO se pode negar transite adenunda que espelbe a mesmo embasamento tecncc e faticc. Em

rigor, aniJliSiJda taa-s6 a tTiJifiCiJ930 legal do comportamento Imputado ao denunciado, portanto, a

" "CRUZ, . "'" ' """' """""' '' ""', _ ""', ""'"~.""'"""""" WI LUCCI<,""" oe t.EY£R.PFl.l
SBma'ltha RiI",lIo: NEVES. IlailN Barbaza Baeta (orgs.). CJiItlIto Cons~&' ComtJl1JIOIltneo Homf1nag8m ec ProIeSSOf ItIrcheI T6fTI/J{. SkI /lM):
Ouartier lalln . 2012.p.478,
I . Ob.at p. 4!1O.

-- - ------
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ausench de indidos de morte torna 0 desapareddo vivo, vitima de~ injusta da liberdade,

tal qual sustentado na exordial acusatOria, fato cujas o rcunsarces (Iugar e du~ do

c:arcere;~ da permanencia etc. ) ate enta~ rOO totalmente esdareddas, pcxJerao vir a se-Io,
na instr~o penal, mediante prova au consistentes indides materials de sua (in)existenda au da

exlstenda de fato diversodo inidalmente imputado ao agente.

o delite que abstratamente se imputa ao denundado constitui crime contra a

Iiberdade inclividual (espedficamente contra a liberdade pessoal), acerca do qual diz a doutrina se

perfazer "somente com a Iesao desse objeto juridico, indepenclentemente da proch.x;ao de

qualquer resultaclo ulterior. Significa Que a existenda do delito se exaure com a Ies30 aJiberdade

inclivichJ.lI, nao senclo impresdndivel que, em face do comportamento do sujerto, venha a ser

Iesado outro objeto juridico, de titularidade do particular. Se isso ocorre, 0 estatuto penal preve
fonna qualiflCada OU concurso material de delitos. A objetividade juridica desses crimes e a

liberdade juridica, considerada como a faculdade de realjzar cxmdutas de acordo com a propria
vootade do Syieito.,,15 (original sem destaques)

a sequestro, como 0 carcere privado, e crime material e permanente, assim

porque a lesao ao objeta juridico se protral no tempo e, enquanto a vitima estlver privada da

liberdade pessoal de ir e vir, a coosumac;aa do delito, Joidada no Instante em que a vftima se ve

privada de Iiberdade, bern assim a iesao ao bern [ur idlco perduram ate que venha a ser

restabeledda a Iiberdade. Desta sorte e, ainda em tese, a crime que e Imputado ao denundado

encontmr-se-je em fase de consurracso a falta de comprov~ da cessacac daquele estedc de

permerenoe Inidado quando a vitima fora retirada, com vida, do seio social em que vivia.

Nessa sencla, se em tese 0 STF entendeu que 0 individuo vitimado em

d rcunstandes tats Quais as descrttas na inicla!, retirado com vida do sec social ac qual

notoriamente nao retomara, sem Que se tenha, ap6s varies anos, vestigiosde sua morte - 0 que,

prima tilde, afastaria a !dela do homiddio - pede ester senclo vitima de seqresro, crime de

naturezz permanente, rOO e a mera espeaJla~ Quanta ao 6bito daquela au a discDrdanda

quanta ii, parafraseando a Exmo. Min. Cezar Peluso, ope~ mental de subsunoio do fate feita

pelo ~ao de acu5al;3o, que sera Obice ao recebimento da denunda. Registre-se que, sob 0

up
17 1"Irxuw II. 1162·79.Z01Z.4.0J.J901
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enroque abstrato do enquadramento tipico da conduta, nao se pode ainda talar em falta de justa

causa, '/isto que esta, repse-se, tem diretamente com a qoestao probat6ria em que se alcerca a

ecusacso,

Se assim teoricamente pode vir a ser, a deminda retrata ocorrencia factfvel e

abstratarrente enquadrada em t1po penal que autorlzaria a persecucao a ser iniciada com 0

exerdoo da ar;ao e a denunda, sob este asoecto, nao apresentaria vido; resta, contudo, verificar

se, in concreto, a situa~ factivel em tese 0 e, tarnbem, com base empirica substancialmente

constituida sabre elementos de investigac;ao aptos a conduzir a ccnd usjo, ao menos indiciilria, em

torno de concreta existenda do tipo idealizado pelo Iegislador, estando nisto 0 ceme da justa

causa para a presente ac;ao penaL

Sabre esta nuanc;a, necessario pontuar que 0 pronunciamento judidal leva em

ccnsideradio todo 0 conteUdo que instrulu a peca acusat6ria a guisa de provas ou indidos de

materialidade e autoria e que fora minudentemente analisado, no affi de verffka r se, de tato, ha

duvidas fundadas quanto ao 6bita (consideradas drcunst:ancias de tempo, espacc e meios de

execuc;ao) e, paralelamente, se ha indfclos de que as vitimas, sendc capturadas com vida, tenham

assim side mantldas e em sltuacao de privac;ao da Jiberdade pessoal, podendo estar, assirn, ate

hoje.

Como dito em Jinhas precedentes, a sO idade dos agentes envolvidos ou ainda

quando assodada ao contexto social entao vivkfo nao sao sufidentes a demonstrar 0 obito, a talta

de vestfpios quanto a isso; se duvldas ha, e sendo elas cak;adas em investiga~o precedente, a

recepcao da derninde conta em favor da sodedade , principia assente nestas sede e momenta

processuals.

No case concreto, os documentos que instruem os autos retratam depoimentos

de pessoas partldpantes do evento, des quais se extrai nao haver, em qualquer momento,

infomlap5es quanta as orcunstsnces espaciais au temporals do 6bito, como nao M referenda

qualquer a achados de cadaveresau mesmo de restos mortais em alguma das expedi9ies ate hoje

reellzadas. Ha, e issoedecisivo para 0 que se analisa, informa!;Oes de que haveriam pessoas que,

dadas c ome mortas, viveriam sab nova identidade, sendo-lbes defeso reveer-se par receio de

serem justkedos. Em assfm sendo, havendo os que, segundo informa!;Oes extraidas des autos,

_._-~
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flQuram como "rnortos-vfvos", rorca e ter que a duvida minima quanta ao 6blto (cak;ada alnda na

ausend.l de vestigios) permite conduir haver in concreto indidos bastantes de preservecso da vida

e de Iimita(iio da Iiberdade pessoal.

Desta sorte , 0 requisite cia justa causa para a ac;:ao penal , repelindo 0 exerddo

ternerario cia a~ pelo titular, pede ser apreendido neste caso a partir cia documentac;ao que

instruiu a pec;a de inido. Assim, porque a imput:ac;ao, em ebstrato, calha atipif~ penal do

fata e, em concreto, enc:ontra-se alicen;ada em inforrna<;6es colhidas em diligencias investigativas

em torro des acontecimentos afetos aGuerrilha do Araguaia, a partir das quais nao se Iogrou

encontrar vestigia de eventual homlcidio, ao que aderiram as declaraQ5es de que haveria pessoas

ofidalmente ditas mortas que, emverdade, essen nao estariam.

E, se justa causa M sobre esse matiZ, tem-se ser necessaria verfficar se, no

que pertlne ao genuino Interesse processual, a pretendida persea.J<;OO nao estaria, de ja ,

malograda par 6bices outros que, saltando «JS oIhos de plano, conduziriam a consta~ da

impossibilidade de apenamento ( v.g. causes extintivas da punibilidade). Neste ponto, como d itc

anteriormente, cabe exemeer a questao sob a prisma eta prescrK;ao da peetensao punitiva, alem

daquela adstrfta ail"lddencia, in casu, eta Lei n. 6.683{79.

SObre estar prescrita a pretensao punitiva quanto eo delito de seqtestro, ha de

ser conslderada que a ptl!SC1i¢o, antes de trans/tar emjulgado a sente~ fina~ cornet;a a correr:

nos crimespermanentes, do dia em que cessou a permanencia e, neste passo, curial edizer que

nao hay,~ tenno apto a, sendo consderado, desencadear 0 cursedo lapse prescridonal.

Com efeito, do julgamento das extradiQ5es julgadas perante a SIF, em

situa95es analogas a do presente teito, a ausenoa de termo a QUO eta contagem foi ponte

considerado luddamente pelos e. Ministros da Corte; havenda desaparedmento com vida e

ausentes ~ios de morte, a mera presuny30de que esta tenha ocorrido nao ehabil a disparar

o "'reklglo do tempo" em desfavor do titular cia ay§o penal, porquanto nao se tern seguranc;a

quanta it ocorrencia do Oblto e, se dUvida minima ha, a ideja de sua ocorrencia deve ser repelida

oeste memento.

AD apreciar a questao cia permanence , Cezar Roberto Bitencourt em sua obra

doutrinaria, assim se manifestou: ue-------------------
19 ~ll II. 1161-79.1011.4.01.J901
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(...] 0 aime permanente euma entidadeJuridica unica, cuja execucac alonga--se
no tempo, e e exatamente essa caractersnca, isto e, rrente-se por algum
periodo mais au menos longo, reanzerdc-se no plano tatico (e esse fato exige a
mentence do e1emento subjetivo, au seje, do dolo), que se jUstifica que
sobrevindo lei nova, mesmo mais grave, tenha apli~ imediata, pais 0 fate , em
sua integralidade, ainda esta sendo execetecc. Enecessero, convem destacar ,
que entre em vigor 0 novo diploma legal mais grave antes de cessar a
perrnanenaa da i n~ penal, isto e,antes de cesser a sua execucao.
Mas0 que acabamos de dizer nada tern que ver com 0 principia constJtudonal da
im!troiJtMdade da lei pen41 mais grave (art. 50, XL. da 0:), pais se trata, em
verdade, da il'lddel\da imed iata de lei nova a fato que esta acontecendo no
momenta de sua entrada em vigor. AsSim, nao ea lei nova Que retroage, mas 0
carater permdnente do fate delituoso, que se protrai no tempo, e acaba
recebeodc a inddenda l~al em parte de sua execuceo e a expande para toda
sua fase execut6ria; nesse entendimento, repte -se, nao ha nenhuma contradic;30
e tampouco violac;ao ao mandamento constitUdOnal, pais nao se podera pretender
que apenas um fr~mento da conduta (realtzedc sob 0 imperio da nova lei) seja
punido pela lei atual, deixando 0 restante para a lei anterior, na medida em que 0
oime realmenteeunico e nao havia se consumado. Nesse partlcular, naa merece
qualquer reparo a SUmula 711 do Supremo Tribunal Federal.Ii

A cessa<jo do seqoestro imputado, em tese, ao denundado, somente poderia

ser tIda como ocorrente se houvesse, no ecervo da jnvestigac;ao ora manuseado, jndidos de que

as vitimas tiVessem sido, nalgum momento, libertadas com vida (saida do dominic dos agentes)

au, ainca, Que tivessem side, ao menos, encontradas mortas: no entanto, nao ha lndc ios seguros

nessa dire9io, max/me se considerada a questao de que crime daquela natureza delxa vestqios

patpilve!s que, no caso, n3D foram encontrados. A constrlc;ao, de sua vel, resta embasada par

inumeras dedara¢es de testemunhas oculares do fato, todas no sentido de que as vitimas foram

apreendidas com vida e interrogadas ccsercrmeote, nada sendo registrado quanta as

drcunstindas de eventual mortej assodam-se a tas reetcs, os infoones em tomo da existenda

de pesscas vivas sob nova identidade e que, todavia, seriam tidas ofidatmente como mortas.

logo, 0 6bito presumido nestas bases (tempo e contexte hist6rico) nao tern 0

<:ond3o oe fixar 0 marco presaidonal, ate porque 0 entendimento que predominou no j ulgamento

das multlmendonadas extradi¢es foi 0 de que nao haveria, em drcunstandas tats, meios de

acatar ~ presuncao de mcrte, sobremaneira sem que houvesse sua dedarac;ao judicial, sendo

ilf
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hipcteses de mera ausenda, cujos efeitos juridicos sao diversost1. Conquanto esse

posldonamento posse parecer, prima fade, extremado, fato eque 0 art. ]0 do eCB diz que pooera

ser dedarada a morte presumida sem declarac;ao de ausenda "se alguem, desa pareddo em

campanha au fejta DriS!onejro. nao for encontrado ate dois anos ap6s 0 termlnc da guerra",

somente se 0 requerimento dessa deda~o for feito ..detxJis de estXJt:at:fas as buSCils e

avetiqu.~. 0 que , efetivamente, nao sere a hip6t:ese dos autos, considerada a existenda de

grope censtmoc espedfic:amente para averiguar as drcunstancias des retos relativos aepcca cia

guerrllh3 em questso.

Sobre a presu~ da morte - como evidenda cia ces~ cia permanenoa do

secoest-c - 0 Exmo. Min. Cezar Peluso, nas discuss5es travadas no ju~mento cia Extrad~ 974·

0, rons.~nou:

Como, alias, se ve e deflui nmdo do teor literal do art. 70 do COdigO Ovil em vigor,
para que exsurja consderavel presuncao legal de morte, nao bast4 0 mero jufzo
de extrema probabilidade da morte de Quem estava em perigo de vida (inc. I),
havendo mister a existencia de sentence Que, t!epois de esgotadas as buSCilS e
averigua¢es. procIuzidas em procedimento dejU~ j udiCial, fixe a data

"'"""'"' do faledmento (§ "nlcol.
Ora, No ha, ao prop6sito das hipotetKaS mortes das vitimas dos seqGestros 
(...) - renhuma sentence, seje de deda~ de ausenoa, seje de dedarayio de
morte presumida, de modo que, ainda quando, sd argumentandum tantum, se
pudera, em simples conjectura, cogitar de c rcunstand es desconhecidas nestes
autos, que, euedas ao sO decurso do tempo, Induzissem alguma probabilidade de
faledmento, fattariam, para caraeteriZat;ao de corpo de delitO Indireto, os
requlsitos exigidos peIo proprio art . ]0 de nosso C6c1igo Ovil. Noutras patavras,
essa nonna nao Incide na escece, simplesmente porque se !he nao reuniram os
elementos de seu scpcrte tatico ( fatmpeoie conaeta), dOnde a idea de
homiddiOs nao passer, ainda no plano juridica, de meta especulac;Jo, incapaz de
desencadear f1uencia do peaec presaidonal.-

[.•.J
"Em rela~ a prescri~, 0 problema que evente, que cuido ter examinado aIuz
cos artlgos 6° e ]0 do C6digo Qvil, e que, para que seja admitlda a presun~,

seja tanto para efeitos cvts, como para etetos penais, a pre5UnylO de morte tern
de ser objeto de uma sentence, que, entre outras ccees, deve fixar a data

17 Art 1.163 Passado I fU'n) hi dit IJI,tlkIl;:Io do~ tdUtIl!IllJIl M YibI do -...sent! e nao IIIIlo~ leU plUQQdOI' '" lej)ieseo'lIfl~
po:lri:)OIr....~QUeseabrl~··-.cessao· {· · · 1

Art. 1.1651.sentenya quecll!tllrmNr .1bIrIIn ditsuc:essio plOo'isOria se pr1)l1ltI1 eftn) 6 ($H) tnese5 !leClC* de~ pelt~ I_I
Art. 1.167h &IJ:eSSIo~ oessn pelo~b doalsen. e~-sH IIIl deI'nOV8' 1-~ tlouYer~ dI moIII!I do~

II - del 1WlO!, lIapois6fI pa$SIda I!WTl jul;Ido •~ 6fI atletluJ\l da~~. lll- qu~ 0 .....,. GCflla" so (Men ll) oWlOS 6fI iclacIe e
holMtfIm llI!I :clITi'O 5(cn:ol~ lias ul\ltllllS notit:ills SIlIIS.

Art 1,168~ 0 -.Ie tlDI 10 {lIeZI a'l(lS SllgUl'ltll5 a atIel'lunl dit~ OliII\IIve 011 lI9Jm dos $eUlIllesctI'GelIles au .......
ICJ*I 011 enl lO poclrio~ ao;,&z e fllhg' dosbItlIeQWiIeS 1'10 tslado em QlJe sa1CI\n'II.1_l.- CtIdigo eM
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provavel do fated mento, porque sem tal sentence permanece sempre a duvida. E,
neste caso, nos nos remetemos, ja nao para a bipotese de morte presumida, mas
para 0 instttuto da ecsenca . Que tern tratamento normatrec completamente
diferente e no Qual nao se presume morte alguma.

Noutras paievras , 0 Que teres, no case, para fixar 0 termo inidal da prescri(io?
o grande problema e esse. Eu se-e murto propenso a recoonecer a prescril;ao,
desde Que me demonstrem haja algum dado Que indique, em determinado
momento, de ij para ca, as vftimas toram mortas. Faleceram no mes tal,
provavelmente de tar, mente de tal e QlJal d rcunstanda au faleceram no ano ta l. A
partir dai cornet;aria a center 0 prazo de prescrK;ao. Qual 0 initio do tempo de
prazo presoiOonal, oestecaso?

Identica Unha de ortenta~ vela de ser segulda peios e. Mlnlstros do Pretoria

Excelso no julgamento, quase dots anos oecots, da Extradic;OO no 1.150, requerlda tambem pela

RepUblk:a Argentina. Doveto da relatora, e. Min. Carmem l Ucia, seguem i1ustrativ05 excertos:

{...] Pea legislaylo brasaera, os tatos Imputados ec Extradrtando contem
elementos Que configuram, em tese, os oimes de homiddiq gualificado e
seqUestra QualIgdo, OJjas condutas consistem em (... ).

[ ...}
Todavia, QJmpre salientar Que nac ocorreu a prescr;e;ao cia pena referente ao
oime de -desdpareCJmento~ de pes5OiJ5" au de - seqiie5tro qualificadd',
sob a analise da Iegislar;ao de ambos os Estados .

o perecer ministerial guarda ceteta ccnscnanda com a jurispr1Jdenda deste
Supremo Tribunal Federal, no sentido de Que 0 oime de seqaesrc QualiflCado
tern natureza permanente e, per tssc, 0 prazoprescridonal correca a nuir a partir
da cessacso da permanencta, nao da data do lnidc do sequestro.

Neste sentido, por exemplo, a Extradic;ao n. 974, ( ...). (destacues do original)

E, na mesma dire<;ao, tambem na ExtradH;30 n. 1.150/201111, 0 Exmo. Min.

Ricardo Lewandowski pontuou. in IIerlJis.

( ...] acompanho integralmente 0 veto da eminente Relatona. Esti calcado no
parecer da ProoJradoria-Gera1 da RepUblica. Que taz menc;io a um
pronunciamento meu feito na Extradic;30 974, em Que afirmo que, nos delitos de
sequestrc , Quando os corpos nao sao enrontrados - rome e 0 case Que
exarmnarrcs agora, no Qual QUatro corpos nao foram encontrados, em Que pese 0
fato do crime ter sido rometido hc1 cecedas - , na veroeoe, esta-se diante de um

::- ~_._I~_.de ~rater permanente, com relac;ao eo Qual nao ha como assen~a

II l -l5ettor~le. este pnxes$Q. que .-at.J do~ cIe t.8gInllI 5elBn, repteWlIi1I - C(JIl 0 resutaclo llesM pedlllo de~ - I

1ulwlielIde. I 5rI5ilIdIde, IIflIII!IdIde C(JIl que0~ ... I5SI5 QUtA:)esI l'DIIque~ I IIlS1ln1do nosso Pes_ dos parses de 1Ihm!s.NiO'
IlCIr U1 fV.k1quea nossa Consllb.iI;io F...~ l lgUIilIadIl bfasIeroI e II esh'lgfWOS' - reee do IIOl:Ido. Mn lJiZFUl~ n
1.150)
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NaDserve a ultrapassar esse ponto, alusivo alnexlstenoa de dedaracac judicial

de motte das supostas vitimas em cuestac e, mats, it lnexlstencla de vestfgios des obltos ou, ate,

dedararfies de que as tenham visto mcrtas, nem mesmo a Lei n. 9.140/95, a teor da qual foram

conslderadas mortas para todos os efeitos legais as pessoas desaparecidas no interstido que

menooua, conforme anexo no qual estao os names da vitimas nomlnadas nesta at;ijo, uma vez

que equela lei, autorizando 0 requerimento de lavratura de assento do abita, resguardou aos

parent€s dos desapareddos 0 direito a dtJvidiJ, permitindo que esses inidassem processo de

j ustifiCQ¢ o com vistas a sene-le, seguindo a trilha tracada por permissfvo ja contido na lei n.

6.683/79, quanto ao ajuizamento de processo para reconhedmento da morte presumida, tudo em

consonlnda com 0 regime juridico vigente e aplic.ivel aos ausentes, a entremostrar 0 limitado

atcance da presuncso de morte encerrada em seus dispositivos.

A proposlto deste alcance, a exposit;ijo dos motivos que orientaram a edit;.3o

daquele diploma ecrtstallna em restringHos a efeitos de indole reoaraterta de lacuna gerada aos

direitos fundamentals de titularidede de vitimas e familiares em funt;ijo da atuac;ao dos agentes

estatals. nao encerra certeza quanta ao abita, ao contrilrio, atrela-se aqueta dedaracaodo art. 1°

ao perrr·issNo de obtencao do assentamento desse abita, 0 que nao seria ex offICio, sereo deveria

ser reqoendo pelos familiares se assim entendessem, como tambem se assim entendessem

iniciarlam processo de justiflCat;.3o para a reconhecimento daquele status, ejem de permitir ao

Estado que fosse empreendidas buscas de Iocalizat;ijo de eventuais despojos. Eda exposic;ao de

motives elaborada pelo Minlsterio da Justka, da Fazenda e do Planejamento (EM 1'10 352,

28/08/9:,) e encaminhada aPresldenda da Republica a explicac;ao que segue:

Embora, nesse compo, nada comporte cetess sOIida. a usta enola 136 pessoas
que roram detidas par agentes, eo que tuoo indica, pertencentes aos vanes
braces do que se mamou sistema de sequranca do regime de exceylo que 0

Brasil viveu, e, a partir dai, delas nunca mais se teve qualquer notida.
Caractedzou-se, assjm, urn jlfdto de gravjdade maxima praticadQ por agentes
pUbljcos ou a seryjco do ooder pUbliCO; deviam guardar Quem tinham sob sua
resoonsabllidade e nao 0 fizeram, Tal c rcunstanca serve de embasamentc etco
juridico para 0 Estado, como entkJade perene e acima da temporalidade dos
govemosou regimes, responsabilizar-se peIo dana causado e prrxurar reparar0

procedimento condenavel de seus agentes independentemente da motiv~ que
tenha determinado suas condutas. Objetfvamente os representantes do Estado ou
investidos de seus poderes nao pcx:leriam ter 0 comportamento materializado par
atos e ac;6es que atrontaram leis, mesmo asde excecao, entao vigorantes.{••-l

..._.__._ .._------~
23 Il'rwtSSOn. 1162-79.2012.4.01.J901



PODERJUOICIARIQ
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRD GRAU NO PARA

SECAO JUDICIARIA DO PARA
SUBSECAO JUDICIA.RIA DE MARABA.

2- VARA FEDERA L

A dedar;Jf;ao de marte, do anexo do art 10, IT1<1terializar-~i peIo assentiJmento
de Obito, se essa for a vontade dos famJliares, pols "esse ProietO de Lei. salvo a
dedaracao do art. 1° , oada e compulsQrio ou ex-ofldo, pois, todas as
possibilidades, nela contidas. dependem Que os famlliares, por vontade propria,
deodamobte-las.

Assirn, 0 familiar, com legitirnidade para isso, reQuerera ao oficial do Registro Civil
o assentamentode motte [...]

Frisa-se que 0 Projeto de Lei nao tern sentido revanchista . Trilha objetivamente a
estritil bitola da reparayjo fegalsem conflitar com a lei da Anistia que determinou
o esquedmento de responsabilidades pessoals . (...). - grifos no orig inal (original
sem destiJques)

Por conseguinte, nao se divisa, neste primeiro momenta, a presence desta

causa de extinc;ao de punibllidade (prescrlc;ao), nao em se Ievando em consoeracao Que se trata

de crime permanente, cometido em drcunstancias mendonadas, e cuja permanence nao se acha

cessada : nao, eo menas a partir de elementos indiciariamente seguros nesta dlrecao.

Mas resta saber, entao, quante ao akance da anistia concedida, em via de mao
dupla, C'<JS envolvidos nos acontecimentos hlstoncos que d rcundam esta a~o, porquanto fora

concedkla "anistia a todos quantcs, no perlodo compreendldo entre 02 de setembro de

1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes politicos au conexo com estes", de maneira

tal que aquejes nao se permitina fossem reus em a¢es que buscassem sua responsabuzacao

criminal, comportando causa de extin<.;ao da punibllidade (art. 107, II do CPS).

E da doutrina a definic;ao de que a anistia, confl9uraooo renuncia ao jus

puniend/ estatal, "e a esquedmento j uridico de uma ou mals Infrac;Oes penais (Aurelino Leal) . Deve

ser concedida em casas excepdonals, para apaziguar animas, acafmar paixoes sociais etc.". A

anistia " ~ tel penal de efeito retroatNo, constituindo verdadeira revogac;ao parcial da lei anterior.

Tratando-se de lei, e interpretada e apliceda pelo POOer Judidario, como uma lei comum, podendo

o lnteressado recorrer a ele quando e mal executada pelo Pcder Executive"; em func;ao disso,

quanta d OS seus efeitos, a anistia "opera ex tunc, t.e, para 0 passado, apagando 0 crime,

extinguindo a punibilidade e demais consequenoas de natureza penal", de maneira que "exdu i 0

--- ------------------ ----- - ----- ----------

r-
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crime, resdnde a COl"ldenaI;;ao e extingue totalmentea punibilidade", apecaroo-se 0 fate axnetido,

embora subsista a norma inaiminadora.19 (sem destaques no original)

Tambem, nas palavras do e. Min. Marco Aurelio, extraidas de seu vote na ja

mencionada extrad~o n. 974-0, a enetle "e 0 apagamento do passado em termos de glosa e

responsabilidade de quem haja claudicado na erte de proceder. Anistia e definitiva virada de

pagina, perdao em sentida malor, desapego a paix6es que nem sempre contribuem para 0

almejado avanc;:o cultural." Como ate de peroao, e ate que se volta ao passado; e tomada de

posil;i3o de quem oIha para tras e se determina a esquecer, a desconsiderar 0 que passou. Na

hipOtese des autos, entretanto, esta-se diante de alga que nao passou, de evente que, em tese,

nao ficc.u no passado, antes perdura ate que os Iodides de sua permanimda sejam suplantados

par elementos evidendadores de sua cessacso.
se, nao se trata de alga passado, se a conduta llidta em questao perdura,

indus iYe para alem des marcos temporais expressamente dispostos no artigo 10 da lei antes

referoa, se 0 agente nao a cometeu, mas antes a esta cometendo au a corneteu ate momenta

posterior ao periodo ftxado na lei, imperioso conduir que a anistia a ela nao se aplica, porque nao
se pode esquecer alga que veio a se protrair alem des marcos do permo ou, mesmo, ainda esta

ocorrendo ou perdoar algo que renitentemente Insiste em se etntar com a ordem juridica e a

vilipendi:n os direitos da vitima e daquelesque com era tenham laces.

De fata, ate julgamenta definittvo em sentida diverse, a anlstia e valida; MO se

esea a d zer que a lei atudida tenha macula ou que ela seja inadequada juridica ou pollticarnente; 0

que se diz eque seus preceitos, em verdade, aparentemente nao se dirigem a cobrir 0 fate

relatado na denunda. Nao, porque se trata de crime permanente - e quanta a factibitidade em

base tecrca e empirica ha raz6es adrede dedinadas - e este obviamente nao esta ac;ambarcado

oem no texto literal da lei, tampouco na mens legise legisJatoris que subjaz asua elal:lorac;ao, 0

que e a<:e uma inferenda lOgica, porque nao ha perdao pre-datado, usando-se tenninologia da

modemidade.

oa Ieitura do parecer que ex;ile os motivos da Lei n. 6.683n9 extrai-se com

certa fadlidade, porque decorre da Iogiddade do Institute, que a intenc;ao do Iegislador fei pOr

I . h: JESUS Darr'IaslO de PmP ftnt! en Ger!.13eel S60 PIulo: s..",•.2012. p7~737 up
- _._- - - - - ------_ ._---- - - --_._ - -
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tenno 2,situa<;ao anterior e abrir margem a reconstrocsc de urn novomodelopolitico; pretenda-se

resguardar interesses de ambos os Iados envolvidos e por sse tinham por foco as crimes

cometidos no periodo, julgando, portanto, que estariam cessados ou ao menos cessaria toda a

sorte oe praticas que pudessem ainda vir sendo levadas a cabo em nome des conflitos politico

ideol6gicos. Logo, parece jamais ter sido finalidade da lei dar suporte a cometimento de prances

rnantidas para a futuro, servindo de espeoe de satvo-conduta a Quem nao se dlspusesse, mesmo,

a avanrar e superar a passado, em cujo nome, em tese, perpetua-se a nctto, como tambem a

silencio e a misrerio que insistem em envclve-lo.

sao da mensagem presldencla l e do parecer etaborado durante a aprececao de

emendas no curso do processo leqislativo, que culminou na edk;ao da lei n. 6.683/79, as

sequintes consoeracoes:

"A anistia e um ate unilateral de Poder, mas pressup6e, para cumprir sua
destina~ ccnuca, haja, na divergenda que nao se destaz, antes se reafirma pela
liberdade, 0 desarmamento dos espiritos pela convicJ;iio da indispensabilidade da
coecstenoa demccratica .

(...]
Retroage a periodo anterior a 1964 e cootempla quantos tenham side afastados
da atividade politica por sentence da Justic;a, ou par ato revoluoonano.
[...]
o Projeto da anistia a todos quantos cometeram crimes politicos e conexos,
cobrindo urn oeOodo que comec;a em 2 de setembro de 1961, data da concessac
da ultima dessas medidas; (..•).

[ J.'" - (mensagem presidencial).

"[ JAgora, mestre Barbalho:

'Aplica-se (a anistia) aos chamados crimes politicos, movidos pelo arrebatamento
daspatxoes, por impulsos que nao seconfundem com a imoralidade e torpeza dos
crimes comuns.'

[...]
Ajdndo Pinto Falcao e Jose de Aguiar Dias, depois de outras consceecees.
afirmam:

'Dai decorre que posto em gerat a medida se edite para os Dimes politicos, e os
que nee sao conexos. (...) tembern e ccssver que venha a ser legislada para
crimes comuns (...) par motive de justic;a ou polftica criminal: E adiantam:

'Per e1a (a eotste) ser geral, ampJa ou limitada. A Constitulr;ao preve 0 remere,
mas nac Ihe impije 0 conteedo que podera ser amploau limitado. Tudo depende

. do I~ COO a~~~::. e,n::j~ndO_d~a~:a ~::~'~::2:::2:0~



POOER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARA

SECAO JUDICIARIA DO PARA
SUBSECAO JUDICIARIA DE MARABA

~ VARA FEDERAL

pe!as normas oertinentes do C6digQ Penal cue estjyer em vigor.' (Alina Pinto
Falcao e Jose de Aguiar Dras, 'ConStitui~o Anotada', vol. I, pilgs. 168/169)

Nao eapenas este, senjo todos os juristas Que vincularn 0 problema da anistia ao
C6digo Penal. Vale a pena, pols, rever 0 que, a respelto, preceitua 0 atual, de
1940. E preceitua predsamente Que a anrstia euma das causes de extinc;ao da
punibilidade (art. 107, JI).

[ ...]
Esabido Que toda lei de antstia tern reflexes nas leis substantlvas e adjetivas do
Pais, especialrnente no COdigo Penal, no C6digo Penal Militar e nos respectivos
C6digos de Processo, por tsso mesmo Que, extinguindo a punibilidade, exigern da
JustK;a determinadas providendas. Mais urn a razao para Que se estude,
cuidadosarnente, urn projeto normal, para se fazer uma lei enxuta, sem dar
margern a dUvidas e cootestacses.

Nao ignoramos que, na relatividade e limita~ da capacidade humana, e
impossivel so 16Jlslador elaborar uma lei perfeita. Cumpre-Ihe, no eotanto. evltar ,
na medida de was forcas. Que sejam deixadas auest5es para serem didmidas
pe!o Poder Judidado. 0 comoetente para essa tilrefa, no censer unanlme dos
entendidos. 0 principle do 'in darts cessat lnterpretatlc' M muito ja em
sepultado. Nao ha texto legal. por aoarentemente rnais claro. Que dispense a luz
do exeaeta. do interurete. do hermeneuta.

[...]

!hocnso 1L 1162,79,2012,4.01.J90127

Diante desse quadm, uma analise justa do atual projeto levera a condusao de
Que ele ebastanteempic, embora nao seja lrrestnto, como pretendem muitos.

Pelo exame des emencas eceites, totalmente au em parte, vennca-se Que foram
ampliados os limites do projeto, no senrcc de uma maier abrangenda, como a
ccntenorecac dos estudantes, operanos, fideres sindicais e outros. 56 na~ foi
possivel estender 0 beneficio a pessoes condenadas par crimes contra a
humanidade. [...J
&arne das Emendas:

[...] Emenda nc 12:

Autor; Senador Aderbal Jurema.

Aceita a ideia. Concordamos em Que se substitua 0 prazode 'entre 2 de setembro
de 1961 e 31 de dezembro de 1978' por - 'entre 2 de setembro de 1961 e 27 de
junho de 1979', Foi nessa data Que 0 Presidente da Republica remeteu 0 Projeto
ao Congresso Nadonal.

Acejtar a data da publiQcao da lei seria correr urn risco. POis maus elementos
DOdedam fica( a esore(ta para, conhecida a redacao final do PToieto. e antes
mesmo da sando. Draticarem crimes, Waoobertados preyiamente Delo manto da
~.

Este ponto ja foi per nos suficientemente esdareddo, em parecer anterior,
proferido em reecso as propostas de Emenda Constitucional, constante da parte
geral deste Parecer. A1em da nossa oon~ pessoal, touvamo-nos, ainda, em

up
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scbsarcosa Opiniao do Professor Orlando Gomes. publicada no '0 Estado de S.
Paulo' - Aprovamos. em parte, a emenda.

[..•J
Emenda n. 18

Avtor: Senador Mauro Benevides.

Parte da emenda, referente a Funda~6es, esta atendida. Ha outra emenda Que
deve ser consderada. Ate 0 dia da lei. nao e possiyel estirnular 0 qime. 
Aprovada, em parte.,,10

- (parecer do Relator Deputado Emani Satyro) (original
sem grifes)

Isso considerado, tendo em mira a lei n. 6.683/79. cups efeitos sao
naturalrnente voItados ao passado, aplicando--se aos tatos cometidos no interstido expressamente

rreoocoeoc", cuja escolha decorreu de considera¢es e discussOes no ambito eta casa Iegislativa,

a partir das quais nao se visava alcarlY'r 0 cometimento de crimes posteriormente aos marcos

temporals eleitas, constata-se que aquelediploma noo tern, prima lade, incictencia sabre os tatos

relatadcs na denunOa, restando afastada, neste momenta prefadal, possivel inddenda dessa

causa de exti~ da punibilidade do suposto agente.

Por tude quanta (oi dlto, verifica-se nao ocorrerem quaisquer das hip6t:eses

elencadas no art. 395 do CPP, obedecendo a iom l eo preceito do art. 41 do mesmo COdigo, razao

pela qual, refonnando anterior pronunciamento judicial a respefto, com espeque no art. 589 do

CPP, recebc a demlnda oferedda contra SebastlJo CuriO Rodrigues de Moura, qualificado na

inlcial, r e ta pratica, em tese, do crime tlpific:ado no art. 148 caput e §2° do CP, devendo ser

adotadas as diligendas que seguem :

1) Redistribua-se 0 feito e indua-se 0 nome do denundado no pOlo passive da

aQio.
2) Expeca-se carta orecatOria oa@ a intimacao da oresente e dtacao do

acusado. no eneereco dedinada na oenunce, para resoonder it acusacao, por escntc, no praza de

10 (dez) dlas, ccasao na qual podera argGir preJiminares e alegar tudo a que interesse it sua

defesa, oferecer documentos e justiflca¢es, especiflcar as provas pretendidas e errolar
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testem mtas, qualificando-as e requerendo sua Inti~, devendo ser adyertjdo de Que se nao
apresentar resoosta DO praza legal ou sec dtado. nao CQnstituir defensor· ser·lhe-a nomeado
defensor para oferece-Ia (arts. 396 e 396-A do CPP).

3) Intime-se 0 MPF.

Marat>,;, 29 de agosto de 2012.

~
Nair Cristina C. P. de castro

Juiza Federal
Titular da 2' Vara Federal - SSlMBA/SlPA
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