MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA

VARA CÍVEL DA

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da
República infra-assinados, no exercício de suas atribuições como Procuradores
Regionais dos Direitos do Cidadão, e com fulcro nos artigos 129, III e 225 da
Constituição Federal, nos artigos 1º, I e 5º, I da Lei 7347/85, e nos arts. 303 e
seguintes do Código de Processo Civil, vem perante este juízo propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA
em face da UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, pelos fatos e fundamentos a
seguir expostos:
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PORTO ALEGRE.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
I. OBJETO DA PRESENTE DEMANDA
Os fatos que constituem a causa de pedir da presente demanda
dizem respeito ao desvio de finalidade e vícios quanto à motivação e ao
pelo qual foram substituídos quatro membros da Comissão Especial sobre
Mortos e Desaparecidos Políticos – CEMDP, órgão colegiado integrante da
estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Em consequência dos vícios insanáveis do ato administrativo
abaixo descritos, impõe-se o reconhecimento da nulidade do decreto, mediante
decisão judicial.
II. DOS FATOS
Os fatos desta demanda foram apurados pelas Procuradorias da
República no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, nos autos dos inquéritos civis
de números 1.29.000.002839/2019-27 e 1.30.001.003070/2019-33.
Essencial fazer uma contextualização dos fatos em seu decorrer no
tempo de forma a permitir a exata compreensão de como o ato ora atacado veio a
ser editado.
No dia 29 de julho último, o presidente da República emitiu a
seguinte declaração a respeito do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e de seu
pai, o desaparecido político Fernando Santa Cruz:
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procedimento do Decreto Presidencial sem número, de 31 de julho de 2019,
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"Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai
dele desapareceu no período militar, conto pra ele. Ele não vai
querer ouvir a verdade. Conto pra ele."

conclusões naquele momento. O pai dele integrou a Ação
Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de
Pernambuco e veio desaparecer no Rio de Janeiro.”
A declaração causou a reação de diversas instituições públicas e
não-governamentais, dentre as quais a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a
Associação Internacional de Advogados1, a Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão/MPF, a Anistia Internacional2 e a Associação dos Juízes para a
Democracia3, além de políticos de todo o espectro ideológico.
No próprio dia 29 de julho, a presidente da Comissão Especial de
Mortos e Desaparecidos, Procuradora Regional da República Eugenia Gonzaga,
concedeu entrevista à imprensa manifestando sua opinião em relação à declaração
presidencial nos seguintes termos:
"É muito grave essa declaração. Ele [Bolsonaro] está transformando
um dever oficial, que é dar informações aos familiares, que ele já
deveria ter cumprido, em uso político contra um crítico do seu
governo" (...).

1 https://www.conjur.com.br/2019-jul-30/presidente-iba-manifesta-apoio-presidente-oab
2
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/07/29/anistia-repudia-fala-de-bolsonarosobre-a-morte-do-pai-do-presidente-da-oab.htm
3
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juizes-da-democracia-exigem-apuracao-decrime-de-responsabilidade-de-bolsonaro/

3

Assinado digitalmente em 30/09/2019 13:55. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 8D47957B.26324F38.232473AA.75D0A290

"Não é minha versão. É que a minha vivência me fez chegar nas
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"É lamentável a declaração sob qualquer aspecto. Ele dizer que
sabe e usar isso, é uma forma de reiterar a tortura dos familiares. E
o mais grave, ele usa um golpe tão baixo contra uma pessoa que ele

Segundo a mesma reportagem, do jornal Folha de S. Paulo, “a
CEMDP vai reiterar os termos de um ofício encaminhado à Presidência da República
no começo do governo Bolsonaro no qual as famílias assinalaram a necessidade de
adoção urgente de ações, pelo chefe do Executivo, a fim de localizar mortos e
desaparecidos e prestar informações aos familiares”.
O ofício mencionado na reportagem foi, de fato, reiterado na mesma
data, e ressalta que o objetivo da Comissão Especial é estritamente humanitário, “ou
seja, o de devolver os corpos subtraídos de seus familiares para enterro digno e
conhecer as circunstâncias de suas mortes”5.
Conforme apurou o MPF, no próprio dia 29 de julho, mais
precisamente às 19:52hs., voltou a tramitar internamente o processo administrativo
SEI de número 00135.212111/2019-50, que tratava justamente da substituição dos
membros da Comissão Especial instituída pela Lei 9.140/95.
O processo em questão encontrava-se parado desde o dia 28 de
maio de 2019, quando a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
encaminhou à Presidência da República minuta de Decreto prevendo a substituição
dos membros6.
4
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/comissao-de-mortos-e-desaparecidos-vai-pedirexplicacoes-a-bolsonaro.shtml.
5 Documentos anexos– 03 e 04;
6 fl. 7-8 do processo SEI no 00135.212111/2019-50, apensado aos ICs nº 1.29.000.002839/2019-27
(DOC 01) e 1.30.001.003070/2019-33 (DOC 02);
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ataca politicamente”4.
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Reavivado o processo, e após breve troca de e-mails entre o Chefe
de Gabinete da Secretaria Nacional de Proteção Global do Ministério dos Direitos
Humanos e o Coordenador Geral de Revisão de Atos de Pessoal da Presidência da
República, no dia 31 de julho de 2019 foi editado o Decreto sem número pelo qual
Presidente da Comissão, Eugenia Gonzaga, a ex-membro da Comissão Nacional da
Verdade, Rosa Cardoso, e o representante da Comissão de Direitos Humanos e
Minoria da Câmara dos Deputados, deputado Paulo Pimenta:
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foram substituídos quatro dos sete integrantes da CEMDP, dentre os quais a
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No dia seguinte, 1o de agosto, após ser indagado sobre o motivo da
substituição, o Presidente da República declarou o seguinte: “o motivo é que
mudou o presidente, agora é o Jair Bolsonaro, de direita. Quando eles botavam
terrorista lá, ninguém falava nada. Agora mudou o presidente. Igual mudou a

Com o objetivo de apurar as circunstâncias da edição do decreto em
questão, foram instaurados inquéritos civis nas Procuradorias da República no Rio
Grande do Sul e no Rio de Janeiro.
No bojo dos inquéritos o MPF oficiou a Ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, solicitando:
a) copia integral de procedimento administrativo em que tenha
sido apreciada e motivada a substituição dos membros da Comissão Especial
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, conforme Decreto datado de 31 de
julho de 2019;
b) indicação das razões e motivação que determinaram a
substituição/exoneração dos membros da Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos, conforme Decreto datado de 31 de julho de 2019;
c) apresentação dos currículos e informações que determinam
a nova designação de membros da Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos, designados conforme Decreto datado de 31 de julho
de 2019, que indiquem a adequação de suas indicações conforme as
finalidades legais de referida Comissão.
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questão ambiental também.”
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Após inicial recusa em apresentar as informações requisitadas, o
Ministério encaminhou ao MPF o incluso ofício no 3763/2019/GM_MMFDH/MMFDH,
de 30 de agosto, com a seguinte redação:

processo SEI no 00135.212111/2019-50, referente ao Decreto que
substituiu os membros da Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos. (...)
É de verificar-se que, com supedâneo no art. 5 o da Lei n. 9.140, de
04 de dezembro de 1995, os membros da Comissão Especial sobre
Mortos e Desaparecidos Políticos são de livre escolha e designação
do

Senhor

Presidente

da

República,

sendo,

portanto,

ato

administrativo discricionário do chefe do Poder Executivo,
segundo seus critérios de oportunidade e conveniência.”7

Anexo ao ofício governamental encontra-se, como mencionado,
cópia do processo SEI no 00135.212111/2019-508.
Pois bem. Da leitura do processo administrativo que culminou na
edição do decreto impugnado depreende-se que:
a) inexiste nos autos do processo administrativo justificativa
específica para a escolha dos nomes dos membros substitutos indicados;

7 Juntado aos ICs nº 1.29.000.002839/2019-27 (DOC 01) e 1.30.001.003070/2019-33 (DOC 02);
8 Processo SEI no 00135.212111/2019-50, juntado aos ICs nº 1.29.000.002839/2019-27 (DOC. 01) e
1.30.001.003070/2019-33 (DOC. 02);
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“Em resposta ao Ofício em epígrafe, encaminho cópia integral do
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b) a nomeação do deputado Filipe Barros Baptista de Toledo
Ribeiro não é válida, pois a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados, órgão titular da vaga, não foi consultada pela Presidência da
República, em ofensa ao art. 5o, § 1o, inciso I, Lei 9.140/95 e ao princípio da

Os motivos para a edição do decreto estão registrados em três atos
do processo SEI, a saber:
a) Ofício no 1220/2019/GAB_SNPG/SNPG/MMFDH, subscrito pelo
Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Proteção Global, encaminhando ao
gabinete da Ministra os “possíveis nomeados para compor a CEMDP”, os quais
teriam sido “indicados após coleta de sugestões feitas pela Senhora Ministra,
pelo Ministério da Defesa e pela Secretaria de Governo”, constando ainda que a
atuação da Secretaria Nacional de Proteção Global “se deu por solicitação do
próprio Gabinete do Presidente da República” 9;
b) Ofício EM no 7/2019/GAB_SNPG/SNPG/MMFDH, de 28 de maio
de 2019, no qual a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos assevera
que “a presente proposta de Decreto representa medida essencial visando
instituir uma nova composição da Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos (...) com a finalidade de dar cumprimento às decisões
judiciais e às obrigações legais impostas ao Estado nessa matéria,
redundando finalmente no encerramento das atividades de buscas e
identificação de pessoas desaparecidas políticas e na conclusão dos trabalhos
da Comissão Especial em questão”10;
9 Fls. 01-02 Processo SEI no 00135.212111/2019-50, juntado aos ICs nº 1.29.000.002839/2019-27
(DOC. 01) e 1.30.001.003070/2019-33 (DOC. 02);
10 Fls. 07-08 Processo SEI no 00135.212111/2019-50, juntado aos ICs nº 1.29.000.002839/2019-27
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separação e autonomia dos Poderes.
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c) Nota Técnica no 11/2019/GAB.SNPG/SNPG/MMFDH, de 28 de
maio de 2019, na qual constam apenas os nomes dos indicados, sem qualquer
referência quanto aos respectivos currículos, especialidade ou qualificação. O
documento registra apenas que Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, do PSL/PR,
Deputados; Vital Lima dos Santos, “assessor do Chefe de Gabinete do Ministro da
Defesa”, ocuparia “a vaga destinada de integrante do Ministério da Defesa” e que o
coronel militar reformado Weslei Antônio Maretti ocuparia a “vaga destinada à
sociedade civil, por indicação da Secretaria de Governo” 11.
Não foram encaminhados ao MPF e não constam dos autos do
processo SEI no

00135.212111/2019-50 os currículos dos indicados, não

obstante requisição específica.
Reportagem jornalística publicada no site UOL 12, informa, porém, o
seguinte a respeito dos indicados:
“O novo presidente da Comissão, Marco Vinicius Pereira de
Carvalho, assume a liderança no lugar de Eugênia Augusta
Gonzaga Fávero, procuradora da República. Filho de militar,
Carvalho é advogado, estudou em colégio militar, é filiado ao partido
de Bolsonaro e foi autor de um pedido de impeachment contra o
ministro do STF Dias Toffoli em 2018, por suposta prática de crime
de responsabilidade.
Carvalho, um dos autores do documento, diz que Toffoli foi
(DOC. 01) e 1.30.001.003070/2019-33 (DOC. 02);
11 Fls. 11-13 Processo SEI no 00135.212111/2019-50, juntado aos ICs nº 1.29.000.002839/2019-27
(DOC. 01) e 1.30.001.003070/2019-33 (DOC. 02);
12 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/08/01/assessor-de-damares-e-militares-osnomeados-na-comissao-de-desaparecidos.htm?utm_source=twitter&utm_medium=socialmedia&utm_content=geral&utm_campaign=uol
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ocuparia a vaga de membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
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advogado do PT, "com ligação umbilical com a referida agremiação
partidária" e ressalta que o ministro foi "diretamente subordinado ao
então ministro José Dirceu" na Casa Civil do governo do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pedido foi arquivado.
afastamento de Carvalho, que atuava como advogado da prefeitura
da cidade catarinense de Taió, por improbidade administrativa.
Enquanto estava afastado para disputar as eleições do ano passado,
ele teria vazado minuta do edital de um concurso público da cidade
para sua mulher, segundo o MPSC. O processo foi arquivado
quando ele foi nomeado por Damares.
Em um artigo publicado em 2011 sobre a inserção dos termos
"orientação sexual e identidade de gênero" na lei que define crimes
de preconceito, Carvalho afirma que "as pessoas que sofrem o
preconceito apenas por terem uma preferência sexual diferente do
que se chama natural estão no momento atual ganhando novos
espaços, os quais se consolidam cada dia mais no mundo
globalizado através de vários tratados internacionais, sendo o Brasil
signatário de muitos". "Agora, o fato de terem um pouco mais de
visibilidade e poder, principalmente por causa das chamadas ações
afirmativas do atual governo do Brasil [na época, de Dilma Rousseff
(PT)], não lhes dá o direito de se colocarem acima dos outros
cidadãos."
"Imaginemos, um casal homossexual no pátio de uma igreja, que é
local privado aberto ao público, demonstrando um caloroso beijo. Tal
cena seria, aos olhos dos fiéis e do próprio pároco, absurda e digna
de repreensão, mas diante desse Projeto de Lei incorreriam em
crime passível de reclusão caso desejassem interromper a
10
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No ano passado, o Ministério Público de Santa Catarina pediu o
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manifestação de afetividade, diga-se de passagem, fora de lugar",
diz Carvalho no texto.
"Está na hora de militares mostrarem os dentes"
Rosa Maria Cardoso da Cunha, que é ex-integrante da Comissão da
Verdade. Em textos seus publicados no site do grupo Terrorismo
Nunca Mais, cujo patrono é Emílio Garrastazu Médici, Maretti afirma
que "o poder militar é uma forma de persuasão que auxilia a ação
diplomática, porém esgotadas as possibilidades de resolução
pacífica de um conflito internacional, resta a solução das armas".
"A atividade política é sempre traumática e nunca terá a capacidade
de atender a todos os interesses em jogo. É dito que a política é a
arte de conciliar, momentaneamente, interesses contraditórios.
Ressalta-se que essa conciliação dura até que o equilíbrio de forças
seja

rompido.

Porém,

é

importante

ficar

claro

que,

institucionalmente, serão as Forças Armadas que deverão agir nas
situações em que a ordem ou a manutenção do Estado esteja em
risco", afirma o coronel reformado, que se identifica como professor
de sociologia.
"Mudanças efetivas no ensino militar, a revisão por parte das FFAA
dos fatos históricos em que houve a participação de militares e o
relacionamento com a tal Comissão da Verdade somente depende
dos militares que estão no comando das Forças. Está mais que na
hora de mostrarem os dentes. É fácil brincar com cachorrinhos de
madame, mas com cães de guarda a brincadeira pode ter um
desfecho não esperado. Desempenhar o papel de poodle ou
rottweiler é uma opção para quem está no serviço ativo das FFAA e
11
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Weslei Antônio Maretti é coronel reformado do Exército e substitui
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têm o controle das armas. Conforme um dito muito ouvido nos
quartéis", conclui o militar.
Uma página, sem foto, com o nome de Maretti no Facebook traz
ainda post elogioso ao ex-chefe do DOI-Codi Carlos Alberto
servem de exemplo para todos os que um dia se comprometeram a
dedicar-se inteiramente ao serviço da pátria", diz a postagem de
2013 sobre o depoimento de Ustra à Comissão da Verdade.
Comemoração ao golpe
Já o deputado federal Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro (PSLPR) é advogado, identifica-se como aluno de Olavo de Carvalho e
substitui o deputado petista Paulo Pimenta (PT-RS). Fiel aliado de
Bolsonaro na Câmara, Barros defende pautas pró-família e
antiabortistas e comemorou o aniversário do Golpe Militar de 31 de
março de 1964. Olavista, o deputado tem diversas postagens em
sua página oficial em que divulga vídeos do escritor.
Em outro vídeo em seu Facebook, Barros aparece ao lado de
Bolsonaro em 2016, enquanto o presidente ainda era deputado
federal. Ambos defendem o "fuzilamento contra a ideologia de
gênero nas escolas".
Vital Lima Santos é oficial do Exército e tenente-coronel e ocupava o
cargo de assessor do chefe de Gabinete do Ministro da Defesa,
general Fernando Azevedo e Silva. Santos foi também indicado por
Damares como representante do Ministério da Defesa no conselho
da Comissão de Anistia. Ele é advogado com mestrado em ciências
militares”.
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Brilhante Ustra. "O comportamento e a coragem do coronel Ustra
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Em outra reportagem, publicada pelo site G1, está registrado que o
coronel Weslei Antônio Maretti, em texto “publicado em site favorável à ditadura
militar, defende o regime imposto em 1964 e diz que ‘quem tem armas automáticas

Independentemente de maiores pesquisas, contudo, convém deixar
consignado, mais uma vez, que os currículos dos indicados não foram
apresentados, nem tampouco constam do processo SEI encaminhado pelo
Ministério da Mulher.
No caso da substituição do representante da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, também não consta do processo
administrativo o ato de indicação do deputado Filipe Barros Baptista de Toledo
Ribeiro, emanado do Poder Legislativo (Presidência da Câmara ou da Comissão
Permanente).
Depreende-se da análise puramente jurídica dos fatos constitutivos
da causa de pedir desta ação a ocorrência de vícios insanáveis que atingem a
legalidade do Decreto Presidencial impugnado, concernentes ao motivo, finalidade
e procedimento do ato administrativo.
Senão vejamos.

13 https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/08/01/comissao-sobre-mortos-e-desaparecidos-politicosveja-quem-entra-e-quem-sai.ghtml.
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não precisa dar muitas explicações’”13.
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III. DO DIREITO
1. Da dimensão da reparação no processo de Justiça de Transição brasileiro

internacional no campo da Ciência Política e do Direito, pode-se definir Justiça de
Transição, sinteticamente e com algumas pequenas variações, como um ciclo de
transição política e jurídica voltado à superação de legados autoritários em países
recém saídos de ditaduras ou de regimes de Estado de exceção de ordem diversa.
Tendo o Tribunal de Nuremberg do pós-Segunda Guerra Mundial como primeira
referência histórica , o fenômeno da Justiça de Transição teve seu conceito também
trazido a debate no contexto da transição democrática dos países do Cone Sul que
padeceram de ditaduras militares na segunda metade do século XX, entre estes o
Brasil.
No Brasil, adotou-se a perspectiva tradicional que reconhece a
necessidade de atenção a quatro eixos ou dimensões dessa Justiça de Transição,
para uma efetiva e completa transição democrática em Estados de Direito após
experiências não-democráticas. Assim, faz-se imprescindível a promoção de ações
estatais destinadas ao fornecimento da verdade sobre os fatos ocorridos em tais
períodos e à construção da memória coletiva visando ao não esquecimento e à não
repetição dos atos de perseguição política e de repressão estatais (dimensão da
memória e verdade), bem como destinadas à realização de reformas em órgãos e
instâncias estatais maculados por práticas de repressão (reformas institucionais), à
responsabilização administrativa, criminal e política dos agentes de Estado
envolvidos com o regime de exceção (regularização da justiça) e, finalmente, à
reparação, em diversas esferas, das vítimas dos atos praticados pelo Estado.
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A partir dos estudos elaborados pelas doutrinas nacional e
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A dimensão da reparação, curiosamente, a despeito dos impasses
nas reformas institucionais e na regularização da justiça, é a que mais se
desenvolveu no Brasil, tendo como primeiro marco histórico a Lei 6.683/1979. A
chamada Lei da Anistia, embora não fosse o projeto de anistia proposto pela
atos cometidos pelo próprio Estado – é ainda reivindicada como resultado do intenso
processo de mobilização nacional e internacional que buscava o fim da repressão no
país, permitindo o regresso de pessoas exiladas e banidas e a libertação de pessoas
presas por motivação política pelo regime .
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, no artigo 8º
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, englobaram-se os anos de 1946 a
1988, como período de concessão de anistia às pessoas atingidas “em decorrência
de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou
complementares”. Referido dispositivo constitucional fala expressamente em
“reparação”, prevendo desde computo de períodos de afastamento de cargo para
fins de aposentadoria até indenizações econômicas às vítimas do regime.
O dispositivo constitucional serviu de base para a instituição de duas
comissões de reparação, sendo a primeira delas a Comissão Especial sobre Mortos
e Desaparecidos Políticos, criada pela Lei 9.140/1995. A segunda veio com a Lei
10.559/2002, que encarregou-se de regulamentar o artigo 8º da ADCT e de instituir a
Comissão de Anistia no âmbito do Ministério da Justiça. Com isso, a dimensão da
reparação no processo justransicional brasileiro ganhou novo e importante capítulo,
consolidando quais as hipóteses de declaração da condição de anistiado político e
prevendo os casos de reparação econômica de caráter indenizatório.
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Em meados do ano de 2007, no âmbito das competências da
Comissão de Anistia, foram desenvolvidos projetos destinados a ampliar ainda mais
a concepção de reparação vigente, até então visando tão só à análise de
requerimentos de declaração da anistia política, rumo a um recorte moral dessa
requerimentos administrativos de anistia do Palácio da Justiça em Brasília para as
localidades onde ocorreram os fatos ou, ainda, para grandes eventos de ampla
visibilidade pública” . Com o Memorial da Anistia, desenvolveu-se “uma ampla
política social de memória voltada para a reparação coletiva da sociedade brasileira”,
moral e cultural, “fazendo avançar a ideia de uma reparação integral que contemple
da forma mais ampla possível aqueles diretamente afetados pelos atos de exceção”.
O Marcas da Memória, criado em 2008, objetiva a criação de acervo com
entrevistas, documentos e produções de iniciativa da sociedade civil com fomento do
Estado que resgatem a memória das e deem voz às vítimas da ditadura.
2. Obrigações do Estado brasileiro decorrentes de sentença internacional
É fundamental registrar, em primeiro lugar, que a busca, localização
e identificação dos restos mortais de desaparecidos políticos, e a elucidação das
circunstâncias da morte das pessoas vítimas de graves violações a direitos humanos
cometidas por agentes da ditadura militar NÃO constitui mera liberalidade da União.
Trata-se, na verdade, de DEVER fundamental do Estado brasileiro,
explicitado na sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no julgamento
do caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) v. Brasil, sentença de 24 de
novembro de 2010.
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Transcrevemos abaixo os parágrafos 261 a 263 da sentença:
261.Este Tribunal estabeleceu que o direito dos familiares das vítimas
de identificar o paradeiro dos desaparecidos e, se for o caso, saber
portanto, gera o dever correspondente, para o Estado, de atender a
essa expectativa. Receber os corpos das pessoas desaparecidas é de
suma importância para seus familiares, já que lhes permite sepultá-los
de acordo com suas crenças, bem como encerrar o processo de luto
vivido ao longo desses anos. O Tribunal considera, ademais, que o
local em que os restos sejam encontrados pode oferecer informação
valiosa sobre os autores das violações ou a instituição a que
pertenciam.
262. A Corte avalia positivamente que o Brasil tenha adotado medidas
para avançar na busca das vítimas da Guerrilha do Araguaia. Nesse
sentido, é necessário que o Estado realize todos os esforços
possíveis para determinar seu paradeiro, com brevidade. O Tribunal
destaca que os familiares esperam essa informação há mais de 30
anos. Quando for o caso, os restos mortais das vítimas
desaparecidas, previamente identificados, deverão ser entregues
aos familiares, tão logo seja possível e sem custo algum para eles,
para que possam sepultá-los de acordo com suas crenças. O
Estado deverá também financiar as despesas funerárias, de comum
acordo com os familiares. Por outro lado, o Tribunal toma nota da
criação do Grupo de Trabalho Tocantins, que tem por finalidade a
busca das vítimas desaparecidas no marco da Ação Ordinária e
salienta que o mesmo deverá contar com a participação do Ministério
Público Federal.
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263. A Corte observa que a busca dos restos mortais foi ordenada
no marco da Ação Ordinária nº 82.0024682-5 e, por conseguinte,
encontra-se sob a supervisão do juiz que dispôs essa medida, a
quem deve ser enviada a informação obtida. Nesse sentido, o
Estado, seja por meio do Grupo de Trabalho Tocantins, seja por
qualquer outra ação posterior ou complementar necessária à
localização e identificação das pessoas desaparecidas, como,
por exemplo, a investigação penal ordenada na presente
Sentença (pars. 256 e 257 supra), deverão ser realizadas de
maneira sistemática e rigorosa, dispor dos recursos humanos e
técnicos adequado se empregar, levando em conta as normas
pertinentes na matéria, todos os meios necessários para
localizar e identificar os restos das vítimas desaparecidas e
entregá-los a seus familiares.
O Ministério Público Federal acompanha, por meio de diversos
Procuradores da República, desde o início dos anos 2000, os esforços coletivos
envolvendo familiares de vítimas e (poucos) órgãos do Poder Público encarregados
da difícil tarefa de localizar restos mortais de pessoas desaparecidas há mais de 40
anos.
Como se pode imaginar, trata-se efetivamente de trabalho dos mais
árduos, pois as provas são escassas, os agentes da repressão política operavam
muitas vezes de maneira clandestina e, no caso do Araguaia, os desaparecimentos
forçados foram cometidos em extensa área rural nos Estados do Pará e Tocantins.
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Tribunal considera que as buscas das vítimas desaparecidas pelo
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Segundo registra o relatório da Comissão Nacional da Verdade, das
243 vítimas de desaparecimento forçado durante a ditadura militar no Brasil,
apenas 33 delas tiveram seus corpos identificados 14. A Comissão Especial de
Mortos e Desaparecidos teve papel preponderante, fornecendo meios periciais e
José da Cunha, Miguel Sabat Nuet, Bergson Gurjão, Dimas Antônio Casemiro e
Aluízio Palhano.
Por tratar-se de grave violação a direito fundamental de natureza
permanente, o dever do Estado brasileiro de apresentar uma explicação sobre o
paradeiro dos desaparecidos políticos reconhecidos como tais pela Lei 9.140/95,
pela CEMDP e pela Comissão Nacional da Verdade não está sujeito à vontade
individual do Chefe do Poder Executivo.
Em decorrência de eventual inviabilização ou encerramento dos
trabalhos da CEMDP, o Estado brasileiro será certamente responsabilizado perante
o sistema interamericano de proteção a direitos humanos, vez que voluntariamente
reconheceu a natureza vinculante das decisões da Corte Interamericana de Direitos
Humanos para julgar as violações cometidas por seus agentes.
O trabalho desenvolvido pela CEMDP, desta forma, nada tem de
ideológico, pois visa, antes de mais nada, atender a um mandamento constitucional,
legal e ético, consistente na busca pelo paradeiro de desaparecidos em razão de
atos cometidos pelo próprio Estado brasileiro durante o último regime de exceção.

14 Comissão Nacional da Verdade, Relatório Final, volume 1, p. 523. Disponível em:
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_1_digital.pdf
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3. Composição e finalidades legais da Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos – CEMDP
A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos foi

Os arts. 4o a 6o da referida Lei têm a seguinte redação:
Art. 4º Fica criada Comissão Especial que, face às circunstâncias
descritas no art. 1º desta Lei, assim como diante da situação política
nacional compreendida no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de
outubro de 1988, tem as seguintes atribuições:
I - proceder ao reconhecimento de pessoas:
a) desaparecidas, não relacionadas no Anexo I desta Lei;
b) que, por terem participado, ou por terem sido acusadas de
participação, em atividades políticas, tenham falecido por
causas não-naturais, em dependências policiais ou assemelhadas;
c) que tenham falecido em virtude de repressão policial sofrida
em manifestações públicas ou em conflitos armados com
agentes do poder público;
d) que tenham falecido em decorrência de suicídio praticado na
iminência de serem presas ou em decorrência de sequelas
psicológicas resultantes de atos de tortura praticados por agentes
do poder público; (Incluída pela Lei nº 10.875, de 2004)
II - envidar esforços para a localização dos corpos de pessoas
desaparecidas no caso de existência de indícios quanto ao local em
que possam estar depositados;
III - emitir parecer sobre os requerimentos relativos a indenização
20
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que venham a ser formulados pelas pessoas mencionadas no art. 10
desta Lei.
Art. 5º A Comissão Especial será composta por sete membros, de
dentre eles, quem irá presidi-la, com voto de qualidade.
§ 1º Dos sete membros da Comissão, quatro serão escolhidos:
I - dentre os membros da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados;
II - dentre as pessoas com vínculo com os familiares das pessoas
referidas na lista constante do Anexo I;
III - dentre os membros do Ministério Público Federal; e
IV - dentre os integrantes do Ministério da Defesa.
§ 2º A Comissão Especial poderá ser assessorada por funcionários
públicos federais, designados pelo Presidente da República,
podendo, ainda, solicitar o auxílio das Secretarias de Justiça dos
Estados, mediante convênio com a Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República, se necessário.
Art. 6º A Comissão Especial funcionará junto à Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da República, que lhe dará o
apoio necessário.
Da leitura da Lei verifica-se a consonância entre os objetivos
estabelecidos pela norma interna com as determinações da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, no que se refere ao tratamento exigido no tema da Justiça de
Transição.
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O Estado brasileiro tem, com efeito, o DEVER de promover a busca
por desaparecidos políticos e das pessoas que, por terem participado, ou por terem
sido acusadas de participação, em atividades políticas, tenham falecido por causas

Atualmente, o único órgão do Estado brasileiro cujas finalidades
incluem esta difícil temática é a CEMDP.
Nessas circunstâncias, é evidente que a composição do órgão deve
estar voltada inteiramente à consecução das finalidades legais, e não para fins
outros ou mesmo contrários à revelação da verdade histórica sobre as violações a
direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar.

4. Vícios de finalidade e motivação do ato administrativo impugnado
A inconteste natureza de livre nomeação dos membros da Comissão
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos não elimina nem exclui o controle
jurisdicional de legalidade do ato.
Leciona Marçal Justen Filho que:
“O ato administrativo constitui manifestação de vontade funcional e
objetivada. Isso significa que o direito administrativo disciplina a
formação da vontade do agente para assegurar que seja
orientada

objetivamente

coletivas.
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não-naturais ou cometido suicídio.
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Então, o processo psicológico (emocional e racional) necessário à
formação da vontade do agente é controlado objetivamente, por
duas vias.
Em

primeiro

lugar,

há

o

controle

produzido

pela

relevante tem que seguir as etapas predeterminadas e respeitar o
procedimento.
Por

outro

lado,

o

ato

decisório

final

deverá

traduzir

objetivamente uma ponderação quanto às normas, os fatos e os
valores, visando à satisfação das necessidades coletivas”15.
No caso em questão, verifica-se que o Decreto impugnado está
eivado dos vícios de desvio de finalidade, motivação deficiente e inobservância
do procedimento exigido para o ato.
Como é sabido, há desvio de finalidade ou de poder quando o
agente afasta-se da finalidade que deveria atingir para alcançar resultado diverso,
não amparado pela Lei16.
Observa Marçal Justen Filho que:
“Usualmente,

o

controle

quanto

às

finalidades

dos

atos

administrativos faz-se apenas sob um enfoque negativo. Ou seja, é
inválido o ato administrativo incompatível com a realização do
interesse público. No entanto, uma democracia republicana exige
mais do que isso. É necessário que o ato administrativo seja apto
15 Curso de Direito Administrativo, 12a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, pp. 277-278.
16 Maria Sylvia Zanella di Pietro, Direito Administrativo, 29 a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2016, p.
287.
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procedimentalização. A formação de vontade administrativamente
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a promover as finalidades prestigiadas pelo direito, refletindo
uma concepção de bem público satisfatória com os valores
fundamentais e com as necessidades coletivas.

agente a realizar uma escolha quanto às diferentes soluções a
serem buscadas. Essa composição deve obrigatoriamente ser
indicada, de modo transparente e expresso, para permitir seu
controle.
Esse controle não acarreta a substituição do agente administrativo
titular da competência pelo sujeito que exercita a fiscalização.
Conduz apenas à invalidação de escolhas incompatíveis com a
ordem constitucional. Mais ainda, propicia a transparência da
atividade administrativa, de modo a assegurar aos cidadãos a
possibilidade de conhecer o modo de atuação dos exercentes da
atividade administrativa.
Não é compatível com o Estado Democrático a utilização de
competências administrativas para realização de objetivos os
mais diversos e despropositados, impedindo-se o seu controle
sob o argumento de que a finalidade do ato administrativo é a
realização do interesse público. Essa concepção é incompatível
com a democracia republicana”17.

17 Idem, pp. 281-282.
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A titularidade da função administrativa autoriza, usualmente, o
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No caso em questão, há inegável desvio de finalidade no Decreto
Presidencial porque o objetivo revelado pelo Chefe do Poder Executivo, em
entrevista concedida no último dia 1o de agosto, é incompatível com as finalidades
específicas buscadas pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos,

Como já referido, a manifestação presidencial foi feita nestes termos:
““O motivo é que mudou o presidente, agora é o Jair Bolsonaro,
de direita. Quando eles botavam terrorista lá, ninguém falava
nada. Agora mudou o presidente. Igual mudou a questão
ambiental também.”
As finalidades da CEMDP foram estabelecidas em Lei datada do ano
de 1995 e são, como referido no item anterior, eminentemente voltadas ao
cumprimento de sentença internacional dirigida à identificação do paradeiro de
quase quatrocentos cidadãos e cidadãs que desapareceram no contexto das graves
violações a direitos humanos cometidas durante o regime de exceção. Não estão,
por esse motivo, sujeitas ao pleno arbítrio de quem quer que seja.
Em outras palavras, o que se está sustentando nesta ação é que a
substituição discricionária de membros integrantes da CEMDP deve atender aos fins
da Lei 9.140/95 e às obrigações constantes da sentença da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, no caso citado.
Ocorre que não foi o que se passou com a edição do Decreto, pois a
nomeação dos integrantes da CEMDP recaiu sobre pessoas com posições públicas
contrárias aos objetivos da Lei, como é o caso específico do indicado coronel
reformado Weslei Antônio Maretti.
25
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as quais, como se viu, transcendem a divisão do mundo entre direita e esquerda.
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Adverte Cretella Júnior que o desvio de poder difere dos outros casos de anulação do ato administrativo porque “não se trata aqui de apreciar objetivamente a conformidade ou não conformidade de um ato com uma regra de direito,
mas de proceder-se a uma dupla investigação de intenções subjetivas: é preciso inque, segundo a intenção do legislador, deveriam realmente inspirá-lo”18.
Prossegue o eminente administrativista observando que, no desvio
de poder, o agente procura ocultar sua motivação para produzir a enganosa impressão de que o ato é legal. Por isso mesmo, o desvio de poder comprova-se por
meio de indícios ou “sintomas”, dentre os quais a motivação insuficiente ou contraditória, a irracionalidade do procedimento, acompanhada da edição do ato, a
camuflagem dos fatos e a inadequação entre os motivos e os efeitos 19.
É precisamente o que ocorre no caso em questão.
O Decreto impugnado foi emitido apenas dois dias após crítica
formulada pela Presidente destituída da Comissão, Eugênia Augusta Gonzaga, ao
comentário sobre o desaparecido Fernando Santa Cruz, feito pelo Chefe do
Executivo no dia 29 de julho.
A motivação do ato refere-se genericamente a “instituir uma nova
composição da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (...) com
a finalidade de dar cumprimento às decisões judiciais e às obrigações legais
impostas ao Estado nessa matéria, redundando finalmente no encerramento das
atividades de buscas e identificação de pessoas desaparecidas políticas e na
conclusão dos trabalhos da Comissão Especial em questão”.
18 Cretella Jr., 1977, p. 184, citado por Maria Sylvia Zanella di Pietro, Direito Administrativo, p. 288.
19 Cretella, 1977, pp. 209-210.
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dagar se os móveis que inspiram o autor de um ato administrativo são aqueles
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Não correlaciona, contudo, os conhecimentos ou a experiência
dos indicados para assumir a relevante função, nem tampouco identifica os
problemas ou deficiências encontradas no que se refere aos membros

A Presidente destituída da CEMDP, por exemplo, Procuradora
Regional da República Eugenia Augusta Gonzaga, acompanha trabalhos de
localização de desaparecidos há quinze anos. A advogada Rosa Maria Cardoso,
igualmente destituída, integrou a Comissão Nacional da Verdade e atuou, desde o
final dos anos 60, na defesa judicial de presos e desaparecidos políticos.
Não se trata, convém sublinhar mais uma vez, de negar o poder
discricionário do Chefe do Poder Executivo de nomear os membros da Comissão
Especial de Mortos e Desaparecidos, respeitada a competência do Câmara dos
Deputados

e

do

Ministério

Público

Federal

para

indicar

os

respectivos

representantes, nos termos do que dispõe o art. 5 o da Lei 9.140/95.
Observa Marçal Justen Filho, porém, que:
“A disciplina discricionária significa a ampliação da autonomia do
agente para formulação de representações mentais quanto ao
conteúdo e à oportunidade da prática de certo ato. A ampliação da
importância da vontade psicológica corresponde à intensificação da
disciplina jurídica sobre ela.
A disciplina jurídica visa a evitar que a decisão discricionária
seja resultado de avaliações defeituosas (ainda que destituídas
de reprovação ética) quanto aos fatos ou ao direito aplicável. Exigese que a decisão discricionária seja o resultado lógico de um
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conjunto de motivos justificados racionalmente. Portanto, a
formação defeituosa do processo psicológico de decisão
acarreta a invalidade da decisão discricionária”20.

agente adote um processo mental controlado pela razão e pela lógica:
“Se o agente decidiu por impulso e não consegue justificar
racionalmente sua escolha, o ato administrativo deve ser reputado
inválido. A função administrativa não é atribuída a um sujeito para
que atue impulsiva e irracionalmente. A natureza funcional da
competência administrativa exige a ponderação das diversas
alternativas e a seleção daquela que se afigura, segundo o
conhecimento racional, como a melhor”21.
No presente caso, questiona-se a validade da indicação de
pessoas que não possuem experiência profissional ou acadêmica para
funções de Estado diretamente ligadas ao cumprimento de obrigação ética e
jurídica em matéria de direitos fundamentais. Pessoas, inclusive, com
manifestações públicas de elogio a notórios torturadores, como é o caso do
coronel Weslei Maretti, e que pois, indicam uma visão contrária às atividades
da própria CEMDP.
Na

jurisprudência

dos

Tribunais

Superiores,

é

pacífico

o

entendimento de que o ato administrativo discricionário está inteiramente sujeito ao
controle jurisdicional quanto à motivação do ato:
20 Idem, p. 279.
21 Idem, p. 279.
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“A margem de liberdade de escolha da conveniência e oportunidade,
discricionários,

Administração
não

Pública,

dispensa

na

prática

de

do dever de motivação. O ato

administrativo que nega, limita ou afeta direitos ou interesses
administrado

deve

indicar,

atos

de

forma

explícita,

clara

do
e

congruente, os motivos de fato e de direito em que está fundado (art.
50, I, e § 1o da Lei 9.784/99). Não atende a tal requisito a simples
invocação da cláusula do interesse público ou a indicação genérica
da causa do ato.”22
Consoante o acima exposto, verifica-se que o Decreto impugnado
está eivado dos vícios de desvio de finalidade e motivação deficiente do ato,
cabendo a intervenção judicial para sua anulação.
5. Vício procedimental com referência à nomeação do Deputado Filipe Barros
Baptista de Toledo Ribeiro
Dispõe a Lei Federal nº 9.140/95 que:
Art. 5º A Comissão Especial será composta por sete membros, de
livre escolha e designação do Presidente da República, que indicará,
dentre eles, quem irá presidi-la, com voto de qualidade.
§ 1º Dos sete membros da Comissão, quatro serão escolhidos:
I - dentre os membros da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados;
22 MS 9.944/DF 2004/0122.461-0, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 25/05/2005, DJ 13/06/2005,
p.157.
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Embora referido art. 5º refira livra escolha, há que se fazer a
integração entre esse dispositivo e aquele previsto no Regimento Interno da Câmara
de Deputados aprovada pela Resolução nº 17/89 , o qual assim dispõe:

atribuído neste Regimento, ou no Regulamento das Comissões:
(...)
XV - representar a Comissão nas suas relações com a Mesa, as
outras Comissões e os Líderes, ou externas à Casa;
Ressalte-se nesse ponto ser de competência exclusiva da Câmara
dos Deputados o estabelecimento de seu regimento interno, conforme art. 51, III, da
Constituição Federal:
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
(…)
III - elaborar seu regimento interno;

Dessa forma, embora a lei nº 9.140/95 refira a livre nomeação dos
membros da CEMDP, há que se entender essa disposição como de obrigatória
integração com as disposições do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
sob pena de ferimento ao disposto no art. 2º da Constituição Federal:
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si,
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
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Ou seja, descabe ao Chefe do Poder Executivo a indicação,
nomeação ou escolha de representantes do Poder Legislativo, sob pena de
ferimento tanto do Regimento Interno da Câmara, o qual tem estatura de lei ordinária

A título exemplificativo, no caso de representante do Ministério
Público Federal, nos termos do art. 5º, § 1º, III, deixou de proceder à alteração do
membro, por força de reconhecimento de necessidade de sua indicação se dar com
observância dos trâmites da Lei Complementar 75/93, isto é, que a indicação se dê
pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal.
Assim, também pelo exposto, deve o referido Decreto não
numerado, objeto da presente Ação Civil Pública ser reconhecida a nulidade do ato
ora impugnado.

IV. DA TUTELA DE URGÊNCIA

O novo Código de Processo Civil, em seu art. 300, dispõe que a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pelos motivos expostos nesta inicial, a concessão de tutela de
urgência que suspenda os efeitos do ato ilegal é a única medida que se revela útil
para o bem jurídico tutelado.
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Como já exposto, os citados membros, nomeados para a nova
composição da CEMDP não possuem experiência conhecida no assunto e têm
histórico e postura pública não compatíveis com as finalidades do colegiado

O coronel reformado Wesley Antônio Maretti, inclusive, publica
manifestações em defesa do regime causador dos desaparecimentos forçados e
execuções sumárias apurados no âmbito da Comissão, e afirma que “quem tem
armas automáticas não precisa dar muitas explicações”.
Tais aspectos demonstram suficiência processual para fins de
satisfação do primeiro requisito, a fumaça do bom direito.
O perigo de dano, por sua vez, consiste no fundado receio de que a
atuação dos membros indicados no Decreto possa causar a própria inviabilização
dos trabalhos da Comissão.
Desta feita, o Ministério Público Federal requer, com fundamento no
art. 12 da Lei nº 7.347/1985 e art. 300 do CPC, após oitiva da Ré no prazo de 72
horas, seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA para que:

a) se SUSPENDA os efeitos do Decreto Presidencial sem número,
de 31 de julho de 2019, tornando, deste modo, sem efeito as nomeações de Filipe
Barros Baptista de Toledo Ribeiro, Vital Lima dos Santos, Weslei Antônio Maretti e
Marco Vinicius Pereira de Carvalho, como membros da CEMDP.
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b) a REINTEGRAÇÃO dos membros da CEMDP destituídos, até a
edição de Decreto válido, com respeito às finalidades específicas da Comissão
estabelecidas pela Lei 9.140/95;

deferimento da tutela de urgência, seja imposta a Ré MULTA DIÁRIA, em valor a
ser fixado por esse juízo (art. 537/CPC).

V. PEDIDOS

Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal a Vossa
Excelência, com caráter de definitividade, o seguinte:
a) o recebimento e a autuação da Inicial, acompanhada dos
documentos que a instruem, entre eles os ICs nº 1.29.000.002839/2019-27 (DOC
01) e 1.30.001.003070/2019-33 (DOC 02);
b) a citação da Ré para, querendo, contestar a presente ação e
acompanhá-la em todos os seus termos;
c) a intimação da Câmara dos Deputados e de sua Comissão de
Direitos Humanos e Minorias, para que manifeste interesse em integrar a presente
lide, bem como para que informe se houve consulta prévia à Comissão, sobre o
parlamentar indicado;
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c) a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para, confirmando a liminar,
declarar a NULIDADE do Decreto Presidencial ora impugnado, tornando SEM
EFEITO as nomeações de Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, Vital Lima dos
Santos, Weslei Antônio Maretti e Marco Vinicius Pereira de Carvalho, como

d) sejam declarados NULOS os atos praticados por Filipe Barros
Baptista de Toledo Ribeiro, Vital Lima dos Santos, Weslei Antônio Maretti e Marco
Vinicius Pereira de Carvalho, na condição de membros da CEMDP, a partir do
deferimento da liminar ou, caso negada, da citação da Ré.
Protesta o MPF por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente prova testemunhal, documental e pericial.
Dá-se à causa o valor estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Porto Alegre e Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2019.

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão/RS
SERGIO GARDENGHI SUIAMA
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão/RJ
ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVEIRA
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão/RJ
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