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RESUMO

FERREIRA, Thaís Sales Alencar.  Dano difuso pelo desaparecimento de pessoas na
ditadura  militar: análise  da  vala  clandestina  de  Perus.  2015.  180 f. Dissertação
(Mestrado em Direito)  – Programa de Pós-Graduação em Direito,  Centro de Ciências
Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015.

Este trabalho é um estudo de caso sobre a vala clandestina de Perus. A partir do fato
concreto,  analisa-se que espécie de dano o desaparecimento forçado de pessoas na
ditadura militar, e a não devolução dos corpos aos familiares, configura. O marco teórico é
o positivismo empírico de Alf Ross, de quem se extrai a noção de direito subjetivo que
permeia os quatro capítulos. Dentre os documentos visitados, destaca-se o relatório final
da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da  Câmara  Municipal  de  São  Paulo  “Perus:
desaparecidos políticos”,  os autos da ação civil  pública do Ministério  Público Federal,
proposta  para  apurar  a  responsabilidade  civil  quanto  aos  trabalhos  de  identificação
genética  das  ossadas  exumadas  de  Perus,  as  leis  e  os  dispositivos  constitucionais
aplicáveis.  Identificado  o  dano  e  suas  repercussões  nas  esferas  de  titularidades  –
individual e difusa - analisa-se a tipificação das consequências de eficácia do ilícito, assim
como a forma mais apropriada de reparar a lesão. Antes, aborda-se a imprescritibilidade
da pretensão que emerge do ato ilícito e a tese do Superior Tribunal de Justiça para
justificá-la. O direito à informação histórica de saber o que aconteceu é visto, em paralelo,
ao direito inicialmente individual de ter acesso ao corpo e a ele dar sepultura.

Palavras  chave: dano  difuso,  responsabilidade  civil,  reparação,  imprescritibilidade,
desaparecidos políticos.



ABSTRACT

FERREIRA, Thaís Sales Alencar. Diffuse damage of politics disappeared on brazilian
dictatorship: analysis  of  clandestine  mass  grave  of  Perus.  2015.  180  f. Dissertation
(Master´s Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências
Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015.

This  is  a  study focusing  on the  clandestine  mass grave in  Perus. Based on concrete
findings, analysis focus on the type of damage the forced disappearance of people during
the  military  dictatorship caused  and  its  impact  in  the  release  of  the  bodies  to  their
families.The theoretical framework is the Alf Ross conception of empirical positivism from
whom the notion of subjective rights are extracted and inserted into the four chapters.
Among the documents reviewed, the final report of the Investigative Commission of the
City Council of São Paulo : “Perus: Persons who disappeared for political motives”, The
Public Civil Action filed  by the Federal Public Prosecution´s Office were instrumental to
place  civil  responsibility  related  to  the  work  of  genetic  identification  of  the  remains
exhumed from Perus and  the laws and constitutional provisions applicable. Once damage
is established with their repercussions in the spheres of entitlement – both individual and
diffuse rights- tipification of the consequences of the tort´s efficacy, as well as the more
appropriate form of damage reparation were analyzed. First and foremost, the statutes of
limitations as applicable to the tort practice are challenged as well as the thesis of the
Superior Court of Justice to enforce it.  The right to historical information of knowing what
happened  is  viewed  as  a  fundamentally  individual  right  to  access  to  the  body  and
providing it burial.

Keywords: diffuse  damage,  civil  liability,  reparation,  statutes  of  limitation,  politics
disappeared.
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INTRODUÇÃO

“Promulgada a Lei da Anistia, puderam voltar para casa e para o convívio com
suas famílias, os exilados, presos políticos e os que viviam na clandestinidade. Foi
um  momento  de  alegria  para  muitos.  Mas  as  feridas  dos  familiares  de
desaparecidos políticos não fecharam. Continuaram a sangrar. Ficaram marcados
definitivamente pela perda dos seus parentes. Estes não voltaram sequer na forma
de um atestado de óbito e as autoridades governamentais, ainda sob a ditadura,
insistiam em afirmar que eles estariam “foragidos”.
A pergunta não quis calar:  Onde estão os desaparecidos políticos? A pergunta
ficou no ar, sem nenhuma resposta, até os dias de hoje.”3

Em 31 de março de 19644, golpe militar instituiu regime de exceção que durou vinte

e um anos (1964-1985). Ainda hoje, poucos desaparecidos políticos foram identificados.

Um  passado  a  revelar  e  escassa  informação  prestada  pelo  Estado  brasileiro.  Este

trabalho examina, na ordem jurídica pós Constituição de 1988, as consequências civis da

inércia oficial de não esclarecer o paradeiro dos corpos de cidadãos mortos por agentes

públicos, nem prestar informações a respeito.

Há um corte metodológico preciso: estudo de caso da vala clandestina de Perus.

Aberta em 4 de setembro de 1990,  dela se exumaram 1.049 ossadas.  Dentre estas,

restos mortais de desaparecidos políticos até hoje não identificados. É com base neste

caso que se analisará o ilícito civil de desaparecer pessoas durante a ditadura militar, a

perpetração  no  tempo  dessa  ilicitude  e,  especificamente,  a  não  divulgação  de

informações sobre as circunstâncias dos desaparecimentos.

O objetivo é analisar se o dano provocado por esse silêncio repercute na esfera de

direitos  de  todos  os  cidadãos,  e  não  apenas  dos  diretamente  afetados,  como,  por

exemplo, os familiares das vítimas.

Parte-se do fato: o Estado brasileiro, por seus agentes, sequestrou, torturou, matou

3 TELES, Maria Amélia de Almeida; LISBOA, Suzana Keniger. A vala de Perus: um marco histórico na
busca  da  verdade  e  da  justiça!  In:  BRASIL.  Ministério  da  Justiça.  Vala  clandestina  de  Perus.
Desaparecidos políticos, um capítulo não encerrado da história brasileira. São Paulo: Instituto Macuco,
2012. p. 23-42.

4 Existe controvérsia sobre a data exata do golpe, se no dia 31 de março de 1964 ou em 1º de abril.
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e ocultou cadáveres de nacionais e estrangeiros durante a ditadura militar (1964-1985). 

A maioria  permanece  desaparecida  até  hoje  e  os  corpos  não  foram  entregues  aos

familiares para sepultamento.

O  Estado  de  São  Paulo  liderou  o  número  de  desaparecidos  políticos5 e,  no

cemitério  Dom Bosco,  no  bairro  paulistano  de  Perus,  revelou-se  vala  clandestina  em

setembro de 1990. É este o caso sob análise: o que se fez desde a exumação e que tipo

de dano a inércia estatal de não identificar geneticamente os restos mortais configura. O

dano repercute também no direito à informação histórica de saber as circunstâncias das

mortes e o paradeiro de cidadãos.

As ossadas exumadas da vala de Perus e a conduta do Estado brasileiro quanto a

elas, nos vinte e quatro anos passados entre 1990 e 2014, são o suporte fático sobre o

qual incide  a  Constituição  da  República  e  as leis  editadas  sob  a sua  égide.  Desta

incidência, constata-se o não cumprimento do dever de identificar e devolver à sociedade

corpos de cidadãos mortos  sob custódia  oficial,  bem como de prestar  informações a

respeito.

A pesquisa ateve-se a documentos6,  diplomas legais, jurisprudência do Superior

Tribunal  de  Justiça  (STJ),  procedimentos  extrajudiciais  do  Ministério  Público  Federal

(MPF),  processos  da  Comissão  Especial  sobre  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos

(CEMDP)  e  à  ação  civil  pública  ajuizada  pelo  MPF  a  fim  de  responsabilizar  entes

federativos, pessoas jurídicas e físicas pela não identificação genética das ossadas de

Perus.

Destaca-se, como fonte, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da

Câmara Municipal de São Paulo (CPI/CMSP), intitulado Perus: desaparecidos políticos.

Apresentado em 15 de maio de 1991, meses após a abertura da vala, o relatório registra

a  situação  em  que  os  ossos  foram  encontrados,  a  estrutura  do  sistema  funerário

municipal  (SFM)  de  São  Paulo,  as  primeiras  providências  voltadas  a  identificar  as

ossadas  e  reúne  depoimentos  de  ex-presos,  familiares  de  desaparecidos  políticos,

agentes  estatais  e  servidores  públicos.  Elaborado próximo aos fatos  e  pouco após a

5 BRASIL. Secretaria Especial de Direitos Humanos. Comissão especial sobre Mortos e Desaparecidos
Políticos. Direito à memória e à verdade. Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, 2007.

6 Durante o trabalho, houve entrevistas com familiares de desaparecidos políticos, ex-presos, membros
do Ministério Público Federal, ativistas de direitos humanos, historiadores. A falta de método na colheita
dos relatos, a intenção meramente informativa das conversas e a exiguidade de tempo que os prazos do
mestrado impõem impediram a conformação dos dados nos moldes de uma pesquisa empírica.
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redemocratização, reflete as tensões do momento7.

Por recorte metodológico, não se examina a estrutura da Comissão Nacional da

Verdade  (CNV)  e  das  comissões  estaduais  e  setoriais  da  verdade8,  cujos  trabalhos

ocorreram simultaneamente a esta pesquisa. Contudo, no quarto capítulo, analisa-se o

relatório  final  da  CNV  apenas  no  que  tange  especificamente  ao  caso9.  Por  ora,  é

impossível uma metodologia única para análise dos trabalhos das comissões da verdade,

pois cada uma adotou critério próprio de apuração dos fatos10.

Além disso, ainda não é possível saber o que será feito do material coletado e

produzido  pelas  comissões  da  verdade,  destituídas  de  poderes  persecutórios.  O

parágrafo único do art. 11 da Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, que instituiu a CNV,

limitou-se a informar que “todo o acervo documental e multimídia resultante da conclusão

dos trabalhos da Comissão Nacional  da Verdade deverá ser encaminhado ao Arquivo

Nacional para integrar o Projeto Memórias Reveladas.”

Neste trabalho, optou-se por não usar a expressão “verdade”. Uma versão que se

propõe verdadeira, ainda que oficial, exclui outras versões. Aqui não se buscam verdades,

7 Os trabalhos da CPI Perus: desaparecidos políticos foram tensos. Vereadores, servidores municipais
(analistas,  técnicos legislativos e agentes funerários)  receberam ameaças.  O prédio  da Câmara de
Vereadores  reforçou  os  procedimentos  de  segurança  após  sucessivas  ameaças  de  bombas.  Ver:
HESPANHA,  Luiz.  A  primeira  comissão  da  verdade. In:  BRASIL.  Ministério  da  Justiça.  Vala
clandestina de Perus. Desaparecidos políticos, um capítulo não encerrado da história brasileira.
São Paulo: Instituto Macuco, 2012. p. 23-42. A íntegra do relatório consta na mídia digital (DVD) anexa
ao livro BRASIL. Ministério da Justiça. Vala clandestina de Perus. Desaparecidos políticos, um capítulo
não encerrado da história brasileira. São Paulo: Instituto Macuco, 2012.

8 Quando se fala comissões setoriais da verdade, refere-se às criadas nas pessoas jurídicas de direito
público  e  privado  integrantes  da  administração  direta  e  indireta.  Vários  Estados-membros  criaram
comissões estaduais da verdade e algumas autarquias, fundações públicas e até pessoas jurídicas de
direito  privado  também o  fizeram para  apurar  as  violações  de  direitos  humanos  havidas  em seus
respectivos âmbitos de atribuição e competência durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). Como
exemplos,  citam-se a Comissão Anísio  Teixeira de Memória  e Verdade da Universidade de Brasília
(UNB) e a Comissão da Verdade da União Nacional dos Estudantes (UNE).

9 O relatório final da Comissão Nacional da Verdade foi apresentado em 10 de dezembro de 2014. A
redação originária do art. 11, da Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, que criou a CNV, previa prazo
de dois anos, contado da data de instalação, para a conclusão dos trabalhos. A medida provisória 632,
de 24 de dezembro de 2013, convertida na Lei 12.998, de 18 de junho de 2012, estendeu o prazo até 16
de dezembro  de  2014.  Já  a  Comissão  Estadual  da  Memória  e  Verdade  Dom Helder  Câmara,  de
Pernambuco, criada pela Lei estadual 14.688, de 1º de junho de 2012, cujo prazo inicial era de dois
anos, renovável, uma única vez, por igual período, estender-se-á até maio de 2016, conforme o art. 9º
desse diploma legal.

10 Excluiu-se a atuação da Comissão Nacional da Verdade e das demais comissões da verdade do objeto
do trabalho, mas, em alguns capítulos, há análise de consequências jurídicas de fatos pesquisados e
resgatados por tais comissões. Não se pode negar que as comissões da verdade fomentaram o debate
sobre  os  desaparecidos  políticos  e  as  graves  violações  de  direitos  humanos  ocorridas  durante  a
ditadura  militar  brasileira.  Dentro  da  CNV,  existiu  um  grupo  de  trabalho  intitulado  Mortos  e
desaparecidos políticos, composto pelos membros José Carlos Dias e Rosa Cardoso. Este GT tinha
como objetivo a investigação de violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado ou
pessoas a seu serviço, no período de 1964 a 1988, para esclarecer torturas, mortes, desaparecimentos
forçados e ocultação de cadáveres.
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mas o direito de acesso à informação. A sociedade precisa ter acesso aos fatos para,

depois, decidir o que fazer com a informação. Portanto, não se fala em direito à memória

e à verdade, mas em direito à memória e à informação histórica.

Não se estuda o caso sob o prisma da Justiça de Transição, mas do direito civil

interno.  A Organização das Nações Unidas (ONU) conceitua Justiça de Transição como

um conjunto de mecanismos para tratar o legado de violência de regimes autoritários11.

Tais mecanismos compreendem a reparação às vítimas, o fornecimento da “verdade” e a

construção da memória,  a  regularização do sistema de justiça e  o  restabelecimento da

igualdade perante a lei,  além da  reforma das instituições perpetradoras de violações a

direitos humanos.

Na  prática,  significa  o  reconhecimento  formal  de  que  fatos  ocorridos  foram

injustificadamente danosos e de responsabilidade estatal. Portanto, o Estado assume o

dever de indenizar os lesados e pedir perdão.

Particularmente não se percebem tais etapas entre o término do regime militar e a

retomada democrática.  Até  hoje  não houve um pedido oficial  amplo de desculpas do

Estado brasileiro. Há poucos anos, o dia 31 de março de 1964 era celebrado, nas Forças

Armadas, como  data comemorativa da “Revolução”. O Estado-juiz, na figura da Justiça

Federal, braço da atividade jurisdicional a quem compete julgar ações relativas à União,

não tem admitido demandas que buscam a responsabilidade civil e penal do Estado e de

agentes públicos por atos cometidos durante a ditadura militar.  E, por fim, a Comissão

Nacional  da  Verdade  foi  criada  apenas  em  18  de  novembro  de  2011,  pela  Lei

12.528/2011, vinte e seis anos após o término da ditadura.

A despeito da perene luta de movimentos sociais, especialmente das associações

de familiares das vítimas,  para revelar  os fatos,  um envolvimento maior  na busca da

memória protagonizado por vários segmentos da sociedade é extremamente recente12.

Assim, no capítulo 4, discute-se a imposição intencional do esquecimento13.

11 REÁTEGHI, Félix (coord.). Justiça de transição: manual para a América Latina. Comissão de Anistia,
Ministério da Justiça. Nova Iorque: Centro Internacional para a Justiça de Transição, 2011.

12 Verificou-se incremento do interesse público pelo tema em virtude dos trabalhos da Comissão Nacional
da  Verdade.  Os  cinquenta  anos  do  golpe  militar,  lembrados  em  31  de  março  de  2014,  também
promoveram revolvimento do tema na sociedade civil, embora as Forças Armadas tenham permanecido
indiferentes e caladas.

13 Em sentido contrário Marcelo Torelli e Paulo Abrão apontam as fases de desenvolvimento da Justiça de
Transição no Brasil. Ver: ABRÃO, Paulo; TORELLY. Marcelo D. O programa de reparações como eixo
estruturante da justiça de transição no Brasil. In: REÁTEGHI, Félix (coord.).  Justiça de transição:
manual  para  a  América  Latina. Comissão  de  Anistia,  Ministério  da  Justiça.  Nova  Iorque:  Centro
Internacional para a Justiça de Transição, 2011. p.473-516. Também em TORELLY, Marcelo D. Justiça
de transição e Estado Constitucional de Direito: perspectiva teórico-comparativa e análise do caso
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Diante do dano que se pretende demonstrar, perquire-se quais seriam as formas

de reparação mais eficazes. A imposição de obrigações de fazer e a reparação in natura,

já existentes na legislação infraconstitucional em vigor, são possibilidades examinadas no

capítulo 3.

O primeiro, terceiro e quarto capítulos são desenvolvidos, cada um, em torno de

três categorias jurídicas. O primeiro trabalha com direitos humanos, direitos fundamentais

e direitos da personalidade. O terceiro, com dano individual, dano coletivo e dano difuso,

enquanto o quarto capítulo aborda história, memória e informação14.  Antes,  faz-se uma

análise do conceito altamente operacional de  direito subjetivo,  com base no positivismo

materialista de Alf Ross.

Já  o  segundo  capítulo  se dedica  ao  tratamento  normativo  dos  desaparecidos

políticos. Encerra-se com a análise da ação civil  pública do Ministério Público Federal

para apurar  a responsabilidade civil  dos entes federativos,  agentes  públicos,  pessoas

jurídicas e físicas envolvidas na exumação e identificação dos ossos da vala de Perus.

A Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979 (Lei da Anistia), não é objetivo específico do

trabalho por duas razões. Publicada em 1979, antes da CR/1988, não se insere no corte

temporal deste estudo. Segundo porque dispôs sobre o tratamento normativo dos vivos,

ex-perseguidos políticos (anistia, indenizações, reintegração a cargos e funções públicas,

aposentadorias)15 e  aqui  a  análise  é  restrita  aos  desaparecidos  políticos,  com  foco

específico na situação dos ossos e restos mortais exumados da vala de Perus.

Pelas mesmas razões acima, também não é objetivo específico a Lei 10.559, de 13

de novembro de 2002, que regulamentou o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias (ADCT) e dispôs sobre as atividades da Comissão de Anistia (CAMJ), do

Ministério da Justiça16.

Há um consenso17 sobre o conceito de desaparecidos políticos como aqueles cujos

brasileiro. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012, e em BRASIL. A anistia na era da responsabilização:
o Brasil em perspectiva Internacional e Comparada. Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Oxford:
Oxford University, Latin American Centre, 2011. 

14 Embora os conceitos de história, memória e informação não sejam restritos ao Direito, eles adquirem
status de categorias jurídicas ao terem aspectos analisados a partir da incidência da norma jurídica.

15 Por  causa  disso,  o  julgamento  da  ADPF 153/DF,  em que  o  Supremo Tribunal  Federal  considerou
constitucional  a Lei  da Anistia,  será analisado apenas no que interessa ao objeto  de estudo deste
trabalho.

16 Aqui interessarão apenas as iniciativas que integram o Projeto Marcas da Memória, desenvolvido por
aquela Comissão e que tem adotado várias medidas imateriais e coletivas de resgate da memória.

17 “O termo desaparecido  é usado para definir a condição daquelas pessoas que, apesar de terem sido
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corpos  não  foram  localizados,  identificados  e  entregues,  pelo  Estado  brasileiro,  aos

familiares até hoje; sobre eles nunca houve o reconhecimento oficial de que foram presos,

torturados e mortos. O enfoque deste trabalho é na responsabilidade civil pela ocultação

de  cadáveres,  omissão  na  identificação  dos  restos  mortais  e  na  divulgação  de

informações que esclareçam o destino de pessoas sequestradas por agentes públicos ou

particulares a serviço do Estado.

No caso da vala clandestina de Perus o dano é inegável, porque as ossadas estão

sem identificação há vinte e quatro anos, acondicionadas em caixas e sacos plásticos. O

que se propõe, nas próximas páginas, é refletir sobre as características desse dano e

suas repercussões.

A quantidade  de  pessoas  desaparecidas  em  São  Paulo  vai  além  da  questão

demográfica. Foi lá a sede da Operação Bandeirantes (OBAN), centro de inteligência e

repressão que inspirou a criação do Destacamento de Operação e Informação do Centro

de Operações e Defesa Interna, o DOI-CODI, nas demais unidades federativas.

Segundo Antônio Carlos Fon18, desde o início de 1970, já corria informação nos

meios policiais que havia corpos de desaparecidos políticos no cemitério de Perus. A forte

repressão da ditadura impedia o acesso dos familiares e a confirmação de relatos. Apesar

disso, as famílias persistiram no objetivo de recuperar os corpos.

Em 4 de setembro de 1990, a então prefeita Luiza Erundina determinou a abertura

da vala clandestina e a apuração dos fatos. Firmou-se convênio entre o Município e o

Estado de São Paulo,  além da Universidade Federal  de  Campinas (UNICAMP),  para

analisar as ossadas. Esperava-se que os trabalhos de identificação genética ocorressem

em prazo razoável. Vinte e quatro anos depois, pouco se fez e a maioria dos ossos não

foi identificada.

O substrato normativo é a Constituição da República de 1988 e as leis editadas

seqüestradas, torturadas e assassinadas pelos órgãos de repressão, as autoridades governamentais
jamais assumiram suas prisões e mortes. São até hoje consideradas pessoas foragidas pelos órgãos
oficiais.  Neste caso,  as famílias buscam esclarecer  as circunstâncias da morte e a localização dos
corpos. O termo morto oficial  significa que a morte das pessoas presas foi reconhecida publicamente
pelos órgãos repressivos. No entanto, muitas vezes, é necessário ainda localizar os restos mortais que
foram  enterrados  com  nomes  falsos  –  num  flagrante  ato  de  ocultação  de  cadáveres,  já  que  as
autoridades oficiais sabiam a verdadeira identidade dos mortos. Na maioria das vezes, a versão policial
da morte é totalmente falsa.”  In: ARAÚJO, Maria do Amparo Almeida et al.,  prefácio de Dom Paulo
Evaristo  Arns,  apresentação  de  Miguel  Arraes  de  Alencar.  Dossiê  dos  mortos  e  desaparecidos
políticos a partir de 1964. Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 1995. p. 25.

18 FON, Antônio Carlos.  Tortura:  a história da repressão política no Brasil.  São Paulo: Global Editora,
1979. p. 79.
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sob  a  sua  égide,  em  especial  a  Lei  9.140,  de  4  de  dezembro  de  1995  (Lei  dos

Desaparecidos Políticos). Tais normas se aplicam aos fatos porque os desaparecimentos

forçados se protraem no tempo, sem cessar o ilícito até hoje.

O  objetivo  específico  é  identificar  o  dano  resultante  do  desaparecimento  de

pessoas na ditadura militar, classificá-lo e analisar formas mais adequadas e eficazes de

reparação. Por mais que o primeiro capítulo traga para o debate o conceito de direitos

humanos, vindos do plano internacional, a análise é interna, com base na Constituição da

República de 1988 e nas leis posteriores19.

Um dado externo, afeto à fenomenologia e não à epistemologia jurídica, permeou

este trabalho: o tempo. Cinquenta anos após o golpe militar e vinte e quatro anos da

abertura  da  vala  de  Perus,  esmaecido  o  medo  (de  denunciar,  de  as  instituições

democráticas  não  estarem suficientemente  consolidadas)20,  é  momento  de  escavar  a

própria história. O tempo ajuda e atrapalha. Permite o distanciamento necessário a uma

análise  mais  técnica,  mas  impede  o  acesso  a  documentos,  testemunhas,  vítimas  e

torturadores, muitos já mortos.

O contexto e as pressões históricas esclarecem a imposição do esquecimento na

época da distensão, mas não justificam a postura dos entes públicos ainda hoje. A vala de

Perus foi aberta em 1990, menos de dois anos após a Constituição da República de 5 de

outubro  de  1988.  Tudo  ainda  era  incerto  em  uma  democracia  recém-instaurada.  As

pessoas  temiam falar  e  a  maioria  dos  ex-presos  políticos  respondia  a  processos  no

Superior Tribunal  Militar.  Os familiares, que nunca desistiram de encontrar seus entes

queridos, eram ameaçados. O Estado abriu a vala, mas não abriu portas.

A publicidade institucional propagou o esquecimento como forma de superar e a

anistia foi fortemente vinculada à ideia de conciliação. O entendimento que se propõe no

último capítulo é diferente da “conciliação” propalada nas discussões da Lei da Anistia e

da interpretação dada pelo STF na arguição de descumprimento de preceito fundamental

(ADPF) 153. Há a necessidade transgeracional de saber o que ocorreu para o país seguir.

Na história recente do Brasil,  o preço que se pagou por garantias e liberdades

escritas no texto constitucional foi o silêncio. Este começa a se romper 50 anos após o

golpe militar.

19 A exceção é a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, a Lei da Ação Civil Pública (LACP), que é anterior à 
Constituição da república de 1988.

20 O  assassinato  do  Coronel  Paulo  Malhães,  dias  após  depor  na  Comissão  Nacional  da  Verdade  e
reconhecer práticas de tortura nas dependências militares, trouxe dúvidas sobre se o medo realmente
foi superado.
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Metodologia de pesquisa: estudo de caso

Adotou-se  a  metodologia  do  estudo  de  caso.  A vala  clandestina  de  Perus  é

relevante o suficiente para justificar abordagem aprofundada e específica.

Para Robert K. Yin, estudo de caso é uma investigação empírica que perscruta um

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os

limites  entre  o  fenômeno  e  o  contexto  não  estão  claramente  definidos21.  Em

contraposição,  uma  pesquisa  histórica  não  lida  com  situações  emaranhadas  entre

fenômeno e contexto, mas, em geral, com acontecimentos não contemporâneos22.

O estudo de caso é a pesquisa para coleta e registro de dados de um ou vários

casos a fim de organizar relatório crítico ou avaliar analiticamente a experiência com o

objetivo de propor conclusão23. O procedimento de coleta é restrito ao objeto selecionado.

Caracteriza-se por reunir informações numerosas e detalhadas sobre a totalidade de uma

situação,  com vistas a formar um maior  conhecimento do assunto e propor  possíveis

soluções para o problema.

Aqui  a  técnica  analítica  foi  utilizada  para  identificar  variáveis  e  a  aplicação  de

institutos  jurídicos  ao  fenômeno  contemporâneo  da  não  identificação  genética  das

ossadas de Perus. Instrumentos e mecanismos de conteúdo normativo e jurisprudencial

subsidiaram a análise.

Entende-se  como  caso  um  fato,  individual  ou  coletivo,  contextualizado,  cujas

características e importância justificam sua identificação e exame. Nem todos os fatos

constituem casos que mereçam estudo24. A vala de Perus é um fato/caso digno de exame

por várias razões.

Primeiro  pelos  valores  que  envolve:  o  impedimento  a  sepultamento  digno  de

pessoas, a clandestinidade de ossos inumados às escondidas para encobrir  provas e

culpabilidades. Segundo pela alarmante passagem do tempo e ausência de providências

efetivas para a identificação genética do material humano exumado. Terceiro porque é

21 YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2003.p. 32.
22 YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2003.p. 32.
23 Segundo Yin,  “(...) o estudo de caso, como o experimento,  não representa uma “amostragem”, e o

objetivo  do  pesquisador  é  expandir  e  generalizar  teorias  (generalização  analítica)  e  não  enumerar
frequências (generalização estatística).  Ou, como descrevem três notáveis cientistas sociais em seu
estudo de caso  único, o objetivo é fazer uma análise “generalizante” e não “particularizante” (Lipset,
Trow & Coleman, 1956, p. 419-420).” In:  YIN, R. K.  Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto
Alegre: Bookman, 2003.p. 29.

24 Para Martins, é necessário que o objeto da pesquisa seja importante. Isso acontece quando é “original e
revelador, eficaz, suficiente e relatado de maneira atraente.” MARTINS, G. de A.. Estudo de caso: uma
estratégia de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006.p.5.
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assustador, duas décadas depois, deixar famílias e toda uma sociedade sem respostas,

sem conhecer a identidade de cidadãos indignamente enterrados.

Embora  proporcione  uma redução  do  universo  de pesquisa,  o  estudo de caso

prescinde de análise contextual, pois esta fornece recursos para a formação do próprio

objeto  e  auxilia  a  pavimentação  das  conclusões.  Por  essa  razão,  em  determinados

momentos, recorreu-se à breve análise do momento histórico em que os fatos ocorreram.

É de se destacar a variedade e o diálogo das fontes. Aqui o relatório final da CPI da

Câmara de Vereadores de São Paulo, a ação civil pública do MPF, as leis, as decisões do

STJ, os processos administrativos da CEMDP e do MPF, além da revisão bibliográfica de

artigos acadêmicos e livros foram bebedouros fundamentais.

Por fim, um estudo de caso se propõe a responder às questões "como" e “por

que"25. Aqui se pergunta como, vinte anos depois, os ossos exumados da vala de Perus

ainda não foram identificados e por que esse dano se configura. Estabelecer o como e o

porquê de uma complexa situação humana é um exemplo clássico do uso do estudo de

caso, foi o que se tentou fazer.

Culto aos mortos: epitáfio possível e o horror do túmulo vazio

Houve o momento em que familiares desesperados bateram em todas as portas

em busca dos filhos,  e,  depois,  dos cadáveres dos filhos.  Nenhum dos dois  lhes  foi

entregue.

Há um tratamento jurídico solene da morte e, por consequência direta, do cadáver.

Os direitos que se vinculam a este se justificam pelo fato de ele haver sido o suporte

material da vida humana, como desdobramento dos direitos da personalidade daquele a

quem permitiu viver. É coisa extracomércio, vinculada a afeições legítimas dos familiares.

Para  além  do  corpo,  a  tutela  jurídica  se  estende  aos  ritos  de  passagem  e

despedida26,existentes nas mais remotas civilizações27.

25 YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001.p. 28. O autor  
aponta: “[...] faz-se uma questão do tipo “como” ou “por que” sobre um conjunto contemporâneo de 
acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle.”

26 Além dos crimes contra o respeito aos mortos (impedimento ou perturbação de cerimônia funerária,
violação de sepultura, destruição, subtração ou ocultação de cadáver e vilipêndio a cadáver – arts. 209
a 212 do Código Penal), também se constata a tutela e a proteção do luto em outras previsões legais, a
exemplo do art. 217, II, do Código de Processo Civil de 1973 que proíbe a citação, salvo para evitar o
perecimento do direito, ao cônjuge ou qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta,
ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos sete dias seguintes ao óbito.

27 Este  trabalho  não  é  uma  pesquisa  histórica,  embora  se  lance  mão  de  elementos  históricos
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Hersilio de Souza descreve a crença romana quanto ao destino do cadáver

No primitivo Direito Romano dispunha a Lei das XII Taboas que - “nenhum morto
fosse enterrado ou queimado na cidade” - Nada mais. Depois Gaio ensinou e as
Institutas, L. 2º, tit. 1º repetiram, que as cousas sagradas, sanctas e religiosas,
não eram do dominio  de ninguem;  e que,  religiosas eram as que  encerravam
algum cadaver.  Os  romanos tinham a  supertisção  de  que,  não  inhumando ou
cremando o cadaver,  a alma do defunto  soffria  a provocava desgraças para a
família. (Accarias Precis Droit Romain, vol. 1, 192 e notas).28

Este estudo de caso pretende analisar as repercussões do dano em dois direitos

que se entrecruzam: o direito ao corpo para enterro e o direito à informação histórica.

O  art.  42  do  Código  Criminal  do  Império (Lei  de  16  de  dezembro  de  1830)29

prescrevia ser  possível  aos familiares do executado recuperar  o  corpo deste  para as

cerimônias fúnebres, desde que estas não fossem ostensivas. A mesma lei que previu

pena de morte30, cuidou da entrega do corpo aos familiares para os ritos finais.

Nas palavras de Hersilio de Souza, “até o velho Código Criminal de 1830 mandava,

no  art.  42,  entregar  os  corpos  dos  enforcados  aos  seus  amigos  e  parentes  que  os

reclamassem, só não podendo estes enterra-los com pompa, sob pena de prisão”31.

Na literatura, o clamor de Antígona para enterrar o irmão é visto como uma das

primeiras manifestações de um direito natural: aquele de dar sepultura aos mortos32.

Embora seja intuitivo pensar no enterro como um direito natural dos familiares, em

respeito inclusive à pessoa extinta, aqui se abordará a questão a partir do momento em

que  ela  adentra  no  ordenamento  jurídico  como  dever.  Isto  é,  a  análise  não  é

jusnaturalista, mas tem por base o direito positivo. Deste se extraem normas que impõem

o  dever  de  informar  sobre  o  paradeiro  dos  desaparecidos  políticos,  de  identificar

geneticamente os seus restos mortais e devolvê-los aos familiares.

Outro exemplo literário se encontra na Ilíada, de Homero33. As exéquias impuseram

cessar-fogo de doze dias entre gregos e troianos a fim de que fosse velado o corpo de

Heitor.  Após reivindicar a Aquiles o direito de enterrar o filho, o rei  Príamo conseguiu

resgatar  o  corpo  do  primogênito  e  lhe  proporcionar  funeral.  Ao  largo  das  questões

circunstanciais, por vezes, para contextualizar os fatos, as escolhas legislativas e as conclusões a que
se chegam. Como exemplo da presença de rituais de passagens em civilizações antigas, citam-se as
mumificações egípcias, com a construção de túmulos faraônicos, e a cremação dos indianos.

28  SOUZA, Hersilio de. Novos direitos e velhos códigos. Recife: Imprensa industrial, 1924. p. 102-103.
29 “Art. 42. Os corpos dos enforcados serão entregues a seus parentes, ou amigos, se os pedirem aos

Juizes, que presidirem á execução; mas não poderão enterra-los com pompa, sob pena de prisão por
um mez á um anno.” Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm.
Acesso em 3 mar. 2015. 

30 “Art.  38.  A  pena  de  morte  será  dada  na  forca.”  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm. Acesso em 3 mar. 2015.

31 SOUZA, Hersilio de. Novos direitos e velhos códigos. Recife: Imprensa industrial, 1924. p. 102.
32 SÓFOCLES. Antígona. São Paulo: Paz e Terra, 2007. passim.
33 HOMERO. Ilíada. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. passim.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
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religiosas, os dois povos tinham o costume consolidado de promover ritos fúnebres, tanto

que o próprio Aquiles velou o corpo de Pátroclo, morto antes por Heitor.

Os rituais de passagem e despedida ajudam à formação do luto e à continuidade

da vida dos que ficam. O culto aos mortos justifica a tutela jurídica e as sanções dela

decorrentes, aspectos que serão analisados neste estudo.
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1.  DIREITOS  HUMANOS,  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  E  DIREITOS  DA

PERSONALIDADE

No meio do caminho

No meio do caminho tinha uma vala
tinha uma vala no meio do caminho
tinha uma vala
no meio do caminho tinha uma vala

Nunca me esquecerei desse esquecimento
na vida de mães e pais fatigados
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma vala
tinha uma vala no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma vala.

(Paráfrase  livre,  da  autora,  do  poema  No  meio  do  caminho,  de
Carlos Drummond de Andrade)
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1.1 Exposição do problema: a vala clandestina de Perus

Em 4 de setembro de 1990, foi aberta vala clandestina no cemitério Dom Bosco,

em  São  Paulo.  Nela  havia  1.049  ossadas  sem  identificação.  Luiza  Erundina,  então

prefeita, determinou a apuração dos fatos e firmou convênio entre o Município, o Estado

de São Paulo e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)34 para identificar os

restos mortais.

Desde a década de setenta, familiares de desaparecidos políticos descobriram que

alguns deles foram enterrados no cemitério Dom Bosco35, inaugurado em 1971 pelo então

prefeito  Paulo Maluf,  no distante bairro  de Perus36.  Entre 1971 e 1973,  ao menos 25

pessoas capturadas com vida foram lá enterradas com identidades verdadeiras ou com

nomes falsos37. O projeto inicial incluía um crematório e levantou suspeitas até mesmo da

empresa contratada para executá-lo.

Em 1975, após reforma no cemitério, os restos mortais de duas quadras foram

exumados. Descartado o projeto de crematório, as ossadas ficaram amontoadas e, em

1976,  foram  depositadas  em  vala  comum  sem  identificação.  Assim  surgiu  a  vala

clandestina de Perus38.

Para emergir o fato foi fundamental a colaboração de Antônio Pires Eustáquio, ex-

administrador do cemitério, que testemunhou a reforma das quadras 1 e 2 da gleba 1, a

34 Os trabalhos ficaram sob a condução do Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Ciências
Médicas da UNICAMP, coordenado, à época, pelo professor Fortunato Antônio Badan Palhares.  Os
familiares dos desaparecidos e ativistas de direitos humanos opuseram-se à análise das ossadas pelo
IML de São Paulo, em vista da participação deste órgão na ocultação de cadáveres e elaboração de
laudos médicos falsos, usados para encobrir as reais causas de morte nos centros de repressão.

35 Irene Silva, tia de Iara Xavier Pereira, Iuri Xavier Pereira e Alex de Paula Xavier Pereira, descobriu que
os  dois  últimos,  desaparecidos  políticos  militantes  da  Ação  Libertadora  Nacional  (ALN),  foram
enterrados  no  cemitério  de  Perus.  Em  dezembro  de  1973,  o  marido  de  Irene,  que  tinha
coincidentemente comprado uma sepultura exatamente naquele cemitério, faleceu. Na ocasião, Irene
procurou, nos registros administrativos, dados sobre os sobrinhos e achou Iuri. Voltou ao cemitério com
matéria de jornal que noticiara confronto de “terroristas” com a polícia e localizou a sepultura de Alex de
Paula Xavier, enterrado com o nome de João Maria de Freitas. Ao voltar do exílio em 1979, Iara Xavier
Pereira recebeu a informação da tia e compartilhou com os demais familiares de desaparecidos políticos
no III Encontro Nacional dos Movimentos de Anistia, no Rio de Janeiro. A partir de então, os familiares,
mesmo sob ameaça, voltaram esforços para o cemitério de Perus a fim de localizar os restos mortais de
seus parentes.

36 O bairro de Perus se localiza na região do Vale do Juqueri e da Serra da Cantareira, na zona noroeste
da capital São Paulo.

37 HESPANHA,  Luiz.  A  primeira  comissão  da  verdade. In:  BRASIL.  Ministério  da  Justiça.  Vala
clandestina de Perus. Desaparecidos políticos, um capítulo não encerrado da história brasileira. São
Paulo: Ed. do Autor, 2012. p. 26.

38 HESPANHA,  Luiz.  A  primeira  comissão  da  verdade. In:  BRASIL.  Ministério  da  Justiça.  Vala
clandestina de Perus. Desaparecidos políticos, um capítulo não encerrado da história brasileira. São
Paulo: Ed. do Autor, 2012. p. 24.
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remoção precária dos restos mortais, a ausência de catalogação e a irregular inumação

na vala comum.

O jornalista Caco Barcellos também contribuiu. Em julho de 1990, ao pesquisar

sobre o esquadrão da morte da polícia militar paulistana39, descobriu a vala40. Barcellos e

sua  equipe  cruzaram dados  do  Instituto  Médico  Legal  (IML),  listas  de  desaparecidos

políticos, reportagens de jornais antigos e descobriram que o “T” vermelho constante de

laudos de exame necroscópico referia-se a “terrorista”41. Nos livros de registro de entrada

do cemitério,  encontraram nomes verdadeiros  e  de clandestinidade de desaparecidos

políticos.

A Câmara Municipal de São Paulo (CMSP) instaurou, em 5 de outubro de 1990, a

Comissão Parlamentar de Inquérito Perus: desaparecidos políticos42 e, por meses, colheu

depoimentos  de  familiares  das  vítimas,  ex-presos  políticos,  testemunhas  e  agentes

públicos43.  Nesse período, o trabalho de outra jornalista merece registro. Elza Hatori44,

repórter do antigo Diário Popular, cobriu integralmente as atividades da CPI e produziu a

maior série de reportagens sobre o assunto na imprensa brasileira.

No âmbito executivo, as ossadas exumadas foram encaminhadas à UNICAMP em

1991,  sob  a  responsabilidade  do  Departamento  de  Medicina  Legal,  quando  se

identificaram os restos mortais de Frederico Eduardo Mayr e Dênis Casemiro. Após, veio

a confirmação do reconhecimento de Sônia Maria Moraes Angel Jones, Antônio Carlos

Bicalho Lana, Helber José Gomes Goulart, Emanuel Bezerra dos Santos e Maria Lúcia

Petit  da  Silva,  localizados em sepulturas  específicas45.  Entretanto,  os  trabalhos foram

39 A pesquisa de Caco Barcellos resultou no livro Rota 66. A história da polícia que mata. Vencedor do
prêmio Jabuti de 1993.

40 BARCELLOS, Caco. O Globo Repórter sobre a vala de Perus. In: TELES, Janaína (org.).  Mortos e
Desparecidos Políticos:  reparação ou impunidade? São Paulo:  Humanitas/FFLCH/USP,  2001.  p.
213-226.

41 Os órgãos de repressão denominavam terroristas os militantes de esquerda.
42 A CPI foi integrada pelos vereadores Julio César Caligiuri Filho, do Partido Democrático Trabalhista

(PDT),  Ítalo  Cardoso  e  Teresa  Lajolo,  do  Partido  dos  Trabalhadores  (PT)  e  Aldo  Rebelo,  depois
substituído por Vital Nolasco, do Partido Comunista do Brasil (PC do B).

43 De 5  de outubro  de  1990 a 15  de maio  de  1991,  foram realizadas 42 sessões ordinárias  e  uma
extraordinária e ouvidas 82 pessoas. Dentre estas, dois ex-governadores, Roberto de Abreu Sodré e
Paulo Maluf, um coronel do Exército, delegados, policiais militares, investigadores e escrivães do DOPS,
médicos legistas e servidores do Serviço Funerário Municipal.

44 Elza Hatori faleceu em 2009, vítima de câncer.
45 Em investigações particulares, familiares identificaram desaparecidos políticos em sepulturas individuais

do cemitério de Perus. Em algumas delas, estavam os despojos de duas ou mais pessoas. As sete
pessoas identificadas até então não demandaram grandes trabalhos da equipe da UNICAMP, uma vez
que os restos mortais dos dois primeiros militantes mostravam-se evidentes pelas características com
as quais foram encontrados. Da mesma forma, as outras cinco pessoas identificadas partiram da análise
de sepulturas específicas, sendo necessário somente o estudo de compatibilidade entre restos mortais
já determinados com relação à pessoa também previamente determinada. 
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interrompidos e as ossadas, armazenadas de forma inapropriada46.

Em  junho  de  1996,  a  UNICAMP  informou  ao  Ministério  da  Justiça  que  José

Eduardo Bueno Zappa assumira a coordenação dos trabalhos, em substituição ao perito

Fortunato Badan Palhares. Na época, descobriu-se que amostras de algumas ossadas e

de sangue de familiares das vítimas foram enviadas à Universidade Federal de Minas

Gerais (UFMG) para exames de confrontação. Lá, o material humano foi abandonado e

não houve resultados conclusivos.

Apenas em 1997, a UNICAMP deu por encerrado o trabalho de identificação e

publicou  relatório47,  examinado  por  comissão  conjunta  das  Secretarias  de  Segurança

Pública e de Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo. Estas atestaram que: a) o

laudo  da  UNICAMP  era  inconclusivo  e  deveria  conter  fitas  de  vídeo  e  fotografias

comprobatórias do processo de catalogação das ossadas realizado no próprio cemitério

de Perus; b) seis documentos emitidos, quando da identificação dos militantes políticos,

não  foram  sequer  assinados  e  nem  impressos  em  papel  timbrado;  c)  houve  total

abandono das ossadas, cuja transferência para órgão que continuasse os trabalhos era

urgente.

Em  1999,  familiares  solicitaram  a  intervenção  do  Ministério  Público  Federal

(MPF)48. Em 2001, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo retirou as ossadas da

UNICAMP  com  destino  ao  Instituto  Médico  Legal  (IML),  onde  ficariam  sob

responsabilidade  de  Daniel  Munõz,  médico  do  Instituto  Oscar  Freire  e  professor  da

Universidade de São Paulo (USP). O acordo era para o trabalho não ser conduzido pelo

IML,  mas  pelo  docente  da  USP,  com  subordinação  direta  àquela  Secretaria  e  à

Superintendência da Polícia Científica de São Paulo. Esta realizaria os exames de DNA.

Pouco se fez. Apenas despojos suspeitos de pertencerem a sete desaparecidos

foram  efetivamente  levados  ao  IML,  enquanto  os  demais  foram  depositados  no

columbário do Cemitério do Araçá, em São Paulo.

Em 2005, identificou-se a ossada de Flávio de Carvalho Molina e, em 2006, a de

46 Documentos anexos à petição inicial da ação civil  pública 0025169-85.2009.4.03.6100, ajuizada pela
Procuradoria da República em São Paulo para apurar a responsabilidade civil  objetiva das pessoas
jurídicas  de  direito  público  e  a  subjetiva  dos  agentes  públicos  responsáveis  pela  identificação  das
ossadas  de  Perus,  comprovam  o  estado  deplorável  em  que  as  ossadas  foram  encontradas  na
UNICAMP.

47 Disponível em:  http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/mar2001/ossopag2e3.html. Acesso em
11 dez. 2014.

48 Em setembro de 1999, o inquérito civil público 06/99 foi instaurado na Procuradoria da República em
São Paulo a partir de representação do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. A notícia era de
injustificada  demora  na  identificação  de  ossadas  de  militantes  políticos  exumadas  de  algumas
sepulturas e da vala clandestina do cemitério de Perus.

http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/mar2001/ossopag2e3.html


30

Luiz José da Cunha49, a partir de exames de DNA realizados por laboratório particular

contratado pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), da

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), a requerimento

do MPF.

Posteriormente, também por iniciativa do MPF, em agosto de 2008, confirmou-se a

identificação, por DNA, dos restos mortais de Miguel Sabat Nuet, exumados da vala de

Perus.

Desde  a  abertura  da  vala,  mais  de  uma  década  passou  sem  providências

sistemáticas dos entes constitucionais para identificar as ossadas, que permaneceram no

columbário do cemitério do Araçá até 201450.

A inércia levou a Procuradoria da República em São Paulo a ajuizar, em 26 de

novembro de 2009, ação civil pública (ACP)51 contra a União, o Estado de São Paulo, a

UNICAMP, a UFMG, a USP e as pessoas físicas incumbidas da análise. Esta ACP será

examinada no capítulo 2.

A Portaria 1.267, de 6 de novembro de 2013, da Secretaria de Direitos Humanos

da  Presidência  da  República  (SDH/PR)  criou  o  Grupo  de Arqueologia  e  Antropologia

Forense  (GAAF)  com  a  finalidade  de  adotar  medidas  para  a  busca,  localização,

identificação arqueológica e antropológica de espaços e restos mortais de desaparecidos

políticos. Essa portaria não era específica para o trabalho de identificação das ossadas de

Perus, mas o incluía em seus escopos. Durante o período de seus trabalhos, nenhum

desaparecido político foi identificado.

No  bojo  da  ação,  diante  da  inércia  dos  entes  demandados,  a  Associação  de

Familiares  dos  Desaparecidos  Políticos  custeou  a  vinda  da  renomada  equipe  de

especialistas da Equipo Argentina de Antropologia Forense (EAAF), para realizar estudo

da documentação oriunda da UNICAMP e fazer análise antropológica de vinte e uma

caixas  e  três  sacolas  pré-selecionadas  pela  equipe  da  Universidade  como  “não

excludente  com Torigoe”52,  suspeitas de pertencerem ao desaparecido político Hiroaki

49 Ambos não estavam na vala comum, mas em sepulturas separadas.
50 As ossadas foram transferidas para o columbário do cemitério do Araçá em 31 de maio de 2001 e lá

ficaram, sem passar por qualquer análise e exame, até 11 de setembro de 2014, quando parte delas foi
trasladada para a UNIFESP. Reportagem da revista Carta Capital, edição de 11 de fevereiro de 2015,
relatou que 433 caixas com material humano foram transferidas para o laboratório da UNIFESP. Destas,
112 passaram por análises  entre  outubro e  dezembro  de  2014.  As demais 638 caixas  seguem no
ossário do cemitério do Araçá. In:  Carta Capital. Contribuições para um crime perfeito. Ossadas do
Cemitério de Perus se deterioram à espera de identificação. Edição 11 de fevereiro de 2015. p. 38-39.

51 A ação 0025169-85.2009.4.03.6100, ajuizada em 26 de novembro de 2009, foi instruída com o ICP
06/99.

52 Descendente  de  japoneses,  Hiroaki  Torigoe  possuía  características  genéticas  que  excluíam  várias
ossadas das possivelmente compatíveis com o seu fenótipo.
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Torigoe53.

O documento elaborado pela EAAF, e juntado aos autos da ação civil  pública,

consiste em estudo de técnica apurada, realizado com base em bibliografia especializada.

Todo o trabalho, desde a abertura dos nichos no cemitério do Araçá, até a entrega do

laudo e análise das vinte e uma caixas e três sacolas plásticas, foi realizado em menos de

quinze dias, durante breve estadia dos antropólogos estrangeiros no país, custeada pela

Comissão de Familiares.

O resultado ratifica a responsabilidade dos réus da ACP pela extrema desídia e

imperícia  na  condução  dos  trabalhos  desenvolvidos  até  então.  Demonstra,  ainda,  a

necessidade de rever toda a análise realizada em virtude das falhas metodológicas.

Do grupo de vinte e uma caixas, que possuíam vinte e duas ossadas, remanesceu

somente uma destas com provável compatibilidade com Hiroaki Torigoe.

Apenas em 26 de março de 2014, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania

do  Município  de  São  Paulo  (SMDHCSP),  a  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da

Presidência da República (SDH/PR), a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos

Políticos (CEMDP), a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e a Comissão de

Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM) assinaram protocolo de

intenções54 com o objetivo de analisar as ossadas da vala clandestina de Perus.

53 Informação constante na manifestação do Ministério Público Federal  datada de 2 de abril  de 2014,
protocolada  na  mesma  data,  na  ação  civil  pública  0025169-85.2009.4.03.6100.  Nesta  mesma
manifestação,  o  MPF ressalta  trecho  do  relatório  da  EAAF que  discrimina  parte  dos equívocos  na
condução dos trabalhos de identificação das ossadas de Perus:  “Concluindo, da totalidade de restos
ósseos analisados, apenas um foi considerado para a coleta de amostras com fins genéticos (CA-N22-
Cx313). Ainda que neste caso não se excluam por sexo, estatura e idade, o crânio estava ausente e as
lesões perimortem somente foram observadas em vértebras dorsais. Neste sentido preferiu-se adotar
uma postura conservadora e confirmar a exclusão por DNA, além das claras divergências com parte da
informação disponível sobre Torigoe. Ou seja, o grupo de 21 casos escolhidos como "não excludente
com Torigoe" apresenta, pelo contrário, claros exemplos de exclusão pelo perfil biológico, encontrando-
se nele 4 indivíduos femininos, 14 indivíduos masculinos fora do perfil etário procurado e 16 indivíduos
fora do perfil de estatura correspondente. A isso acrescentamos que a maioria dos casos em que se
apresentam fraturas perimortem, as mesmas seriam de uma etiologia diferente das lesões por projétil de
arma  de  fogo,  esperadas  no  caso  Torigoe.  Conclui-se,  então,  a  partir  de  todas  as  etapas  de
investigação,  que as fichas originais  de análise  dos  restos  resultam pouco confiáveis,  assim como
também os critérios de seleção deste grupo de 21 caixas baseado nelas. Desta forma, a procura de
Hiroaki  Torigoe  realizada  nesta  subpopulação  com 21  caixas  entre  os  1049  casos  com resultados
negativos é a consequência de uma classificação equivocada de restos ósseos, produto de falências
técnicas e metodológicas.” 

54  De acordo com o protocolo de intenções, caberá à SMDHC acompanhar todas as etapas do trabalho de
análise e identificação dos restos mortais encontrados no Cemitério Dom Bosco; auxiliar a CEMDP na
viabilização das condições técnicas necessárias para a identificação,  sobretudo no que se refere à
coleta dos dados ante mortem; garantir a participação de familiares de mortos e desaparecidos políticos
em  todas  as  etapas  do  processo;  e  oferecer  hospedagem  para  as  equipes  internacionais  que
participarão das atividades.  A SDH/PR terá a responsabilidade de coordenar todas as ações para a
consolidação do objetivo do protocolo, com aporte de recursos necessários e garantia de participação
do Grupo de Arqueologia e Antropologia Forense (GAAF), também disponibilizará recursos suficientes à
contratação de técnicos,  laboratórios,  especialistas e  demais  profissionais,  incluindo estrangeiros.  A
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Em 4 de setembro de 2014, exatos vinte e quatro anos de aberta a vala, sessão

pública na Assembleia Legislativa de São Paulo anunciou a criação do Grupo de Trabalho

Perus,  instituído pela  Portaria 620, de 9 de outubro de 2014, da SDH/PR, com o fim

específico  de  identificar  os  restos  mortais  exumados  do  Cemitério  Dom  Bosco,

especialmente de sua vala clandestina.

Nos dias 10 e 11 de setembro de 2014, finalmente, parte dos restos mortais foi

trasladada do columbário do Cemitério do Araçá, em São Paulo, para a UNIFESP.

Consideram-se desaparecidas, por motivos políticos, no Estado de São Paulo, com

provável ocultação de cadáver em vala comum da capital,  aproximadamente quarenta

pessoas55. 

Passados vinte e quatro anos da abertura da vala de Perus e vinte anos da criação

da  CEMDP,  o  que  se  vê,  da  análise  do  caso,  é  que  somente  dez  pessoas  foram

identificadas dentre os restos mortais exumados.  Tais fatos configuram inegável dano,

cujas características são o objeto deste estudo.

UNIFESP deverá disponibilizar local adequado para a realização dos trabalhos; destacar representante
de seu corpo técnico/docente para acompanhar o trabalho científico a ser realizado pelo GAAF, em
auxílio das equipes internacionais; e realizar, sob a orientação da SDH/PR, a contratação de técnicos,
laboratórios, especialistas e demais profissionais que atuarão na análise dos restos mortais.

55 In:  BRASIL.  Secretaria  Especial  de  Direitos  Humanos.  Comissão  especial  sobre  Mortos  e
Desaparecidos  Políticos:  Direito  à  memória  e  à  verdade.  Brasília:  Secretaria  Especial  de Direitos
Humanos, 2007. São elas: Marco Antônio Bráz de Carvalho, Hamilton Fernando Cunha, Carlos Roberto
Zanirato,  Fernando  Borges  de  Paula  Ferreira,  José  Wilson  Lessa  Sabbag,  Sérgio  Roberto  Corrêa,
Carlos Marighella, Antônio Raymundo de Lucena, Dorival Ferreira, Norberto Nehring, Olavo Hansen,
Alceri Maria Gomes da Silva, Antônio dos Três Reis de Oliveira, Joaquim Câmara Ferreira, Eduardo
Collen Leite,  Raimundo Eduardo da Silva,  Devanir  José de Carvalho,  Abílio  Clemente Filho,  Dimas
Antônio Casemiro, Joaquim Alencar de Seixas, Aluízio Palhano Pedreira Ferreira, Dênis Casemiro, Luiz
Almeida  Araújo,  Luiz  Eduardo  da  Rocha  Merlino,  Antônio  Sérgio  de  Mattos,  Eduardo  Antonio  da
Fonseca, Manoel José Nunes Mendes de Abreu, Aylton Adalberto Mortati, Francisco José de Oliveira,
Flávio  Carvalho Molina,  José Milton Barbosa, Luiz Hirata,  Hiroaki  Torigoe,  Frederico Eduardo Mayr,
Lauriberto  José  Reyes,  Grenaldo  de  Jesus  da  Silva,  Antônio  Benetazzo,  Ronaldo  Mouth  Queiroz,
Emmanuel Bezerra dos Santos, Manoel Lisbôa de Moura e Miguel Sabat Nuet.
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1.2 Direito subjetivo

O conceito usual56 de direito subjetivo pressupõe que o titular do direito disponha

de uma faculdade relativamente à pessoa obrigada a uma ação positiva ou à abstenção

de realizar certos atos57.

Pode-se  identificar  a  aplicação  do  conceito  de  direito  subjetivo  em  diversas

situações.  Em uma delas,  sob a  perspectiva  do titular  do  direito,  o  conceito  designa

aspecto de uma situação jurídica que é vantajosa a uma pessoa.

Por sua vez, as vantagens para uma determinada pessoa à qual concerne o direito

subjetivo surgem como consequência de um regramento jurídico. Este tem sempre efeito

restritivo, de modo que a um direito subjetivo corresponderá um correlato dever: seja uma

ação positiva benéfica ao titular do direito ou a abstenção de realizar certos atos.

O direito subjetivo pode ainda se confundir com um poder exclusivo (potestade) do

titular  para  dele  dispor.  O que significa  que  só  o  proprietário  tem o  poder,  mediante

declarações dispositivas, de provocar o efeito jurídico de que outra pessoa o suceda no

direito58.

Neste estudo, o direito subjetivo é trabalhado como uma técnica de apresentação

que descreve as normas vigentes e aplicáveis a uma situação concreta: as ossadas da

vala  de Perus59.  O  direito  incide  sobre  fato  cuja  existência  e  consequências  jurídicas

podem ser equacionadas em termos puramente sensíveis, sem necessidade de recorrer a

valores morais e ideológicos60. Há regras no direito brasileiro que impõem a obrigação de

identificar geneticamente as ossadas exumadas. Não é necessária fórmula que induza um

pensamento ontológico de índole metafísica para se chegar a essa conclusão.

A análise  do  tema  poderia  ser  feita  sob  diversos  matizes.  Aqui  se  fará  uma

abordagem  empírica  das  normas  jurídicas  aplicáveis  à  questão  dos  desaparecidos

políticos cujos restos mortais foram exumados, e não identificados. A proposição jurídico-

científica  –  se  os  desaparecidos  políticos  de  Perus  configuram  dano  difuso  –  será

verificada em contraste com a experiência sensível da vala clandestina.

Não há pretensões ontológicas. As proposições empíricas possuem valor quando

56 Não há consenso sobre o conceito de direito subjetivo. Este é um dos árduos temas do Direito. Expõe-
se aqui, portanto, apenas a definição escolhida para a análise do caso concreto.

57 ROSS, Alf. Direito e Justiça. Bauru: EDIPRO, 2007. p. 210.
58 ROSS, Alf. Direito e Justiça. Bauru: EDIPRO, 2007. p. 211.
59 O direito e a validez são compreendidos no âmbito do realismo normativista.
60 É claro que o tema pode ser abordado por todos esses vieses, não foi, porém, o caminho escolhido

aqui.
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refletem a realidade dos fatos e são verificadas por meio da experiência. Este trabalho se

funda em uma interpretação realista do direito61. Na metodologia, utilizaram-se os padrões

de observação e verificação. A observação dos fatos (medidas administrativas adotadas

insuficientemente para identificar as ossadas) e a verificação da incidência das normas

constitucionais e infraconstitucionais ao caso.

A proposição foi verificada com a análise das normas jurídicas que abordam o tema

a  partir  das  propriedades  que  unem  o  fato  condicionante  (a  vala  de  Perus)  à

consequência condicionada (o dano difuso).

Portanto, não se adota uma visão idealista do direito nem se busca aprofundar o

conteúdo dos enunciados jurídicos. A análise se pretende simples. Escolheu-se trabalhar

o direito subjetivo como técnica de apresentação altamente operacional utilizada para unir

o fato condicionante a consequências jurídicas condicionadas.

No processo de atrelar uma qualificação jurídica a um fato, surge a propriedade

como  o  elemento  “criado”  na  execução  da  técnica62.  A propriedade  que  unirá  o  fato

condicionante à consequência condicionada não possui conteúdo material em si, não se

refere a algo ontologicamente existente, mas resulta da conexão lógica estabelecida entre

fato e consequência jurídica.

Neste estudo de caso, há um fato provado (ossadas de desaparecidos políticos

exumadas  à  espera  de  identificação)  que  condiciona  uma  série  de  consequências

jurídicas. Entre o fato e as consequências, surgem propriedades, tais como a pretensão

reparatória e a imprescritibilidade desta.

O direito subjetivo aqui  está estritamente relacionado à função operacional  que

cumpre, sem que seja considerado como uma realidade independente ou uma substância

em si mesmo63.

61 O marco teórico de que se parte é a lição de Alf Ross, um positivista empirista que busca um conceito
materialista da realidade, um direito como ciência experimental. Nesse aspecto, opõe-se a Hans Kelsen,
cuja construção teórica se embasou na derivação categórica kantiana. Alf Ross quebra com o idealismo
ao  defender  que  os  valores  não  são  vinculados  a  propriedades  reais  dos  objetos.  Propõe  uma
reconstrução  realista  dos  conceitos  do  direito,  objetivando  um conceito  empírico  destes,  aceita  os
critérios de abordagem empírica do conhecimento e defende a adoção da verificação, como base da
construção  científica  do  direito.  Já  os  idealistas  fincam-se  à  concepção  de  que  o  direito  pertence
principalmente ao mundo das ideias, sendo a ideia de validez captada imediatamente pela razão, com
desprezo ao mundo dos fenômenos sensíveis  no tempo e no espaço. Dentre os idealistas ainda é
possível identificar os idealistas axiológicos, que entendem a ideia de justiça como elemento constituinte
substancial do direito, e os idealistas formais, cujo grande nome é Kelsen, que afastam da compreensão
científica do direito questões éticas e políticas.

62 A propriedade funciona como nexo causal entre um fato e uma consequência jurídica, como um efeito
ocasionado ou gerado por cada fato, que, por sua vez, é causa de uma totalidade de consequências
jurídicas. As vezes, o nexo intermediário não é um direito subjetivo simples, mas uma condição jurídica
complexa de direitos e deveres.

63 Não se trabalha com a ideia de direito subjetivo como substância. O conceito de direito subjetivo é
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É preciso delimitar que a análise ocorre dentro do direito civil. O tema poderia ser

abordado a partir dos direitos humanos, do direito penal, constitucional ou internacional,

mas  esta  não  foi  a  escolha.  Todas  essas  perspectivas  possuem  consistência  e  são

capazes  de  identificar  propriedades  distintas  entre  o  fato  condicionante  e  as

consequências jurídicas condicionadas64. Isso decorre justamente do conceito de direito

subjetivo como técnica de apresentação das normas jurídicas vigentes.

A  propriedade  surgida  entre  os  fatos  condicionantes  e  as  consequências

condicionadas é, na realidade, uma palavra sem referência semântica, que serve como

ferramenta de apresentação65. Dizer isso é reconhecer sua instrumentalidade operacional

sem necessariamente atrelá-la a um esvaziamento de conteúdo. Reconhecer a ausência

de  conteúdo  semântico  próprio  e  ontológico  significa  dizer  inclusive  que  preceitos

axiológicos podem ser inseridos no conteúdo da ferramenta de apresentação66.

O direito subjetivo, como técnica, apresenta normas de um ordenamento jurídico

válido. Estas, por sua vez, decorrem de um processo legislativo que seleciona valores,

materiais ou imateriais, considerados dignos de tutela jurídica.

O bem tutelado existe – por reconhecimento jurídico – mas a “propriedade” que

surge  entre  o  fato  condicionante  e  as  consequências  jurídicas  não  possui  conteúdo

semântico pré-fixado. Teleologicamente é a sociedade que escolhe o que protegerá, quais

os valores que lhes serão caros, servindo a técnica apenas para operacionalizar a tutela.

Longe de ser axiologicamente estéril, o direito subjetivo, como técnica, permite justamente

concretizar as escolhas.

Entre os fatos e as consequências jurídicas, o direito subjetivo dará margem ao

surgimento de propriedades múltiplas a depender do âmbito jurídico em que se manifeste

empregado na  descrição  de  uma situação  jurídica,  ora  simples,  ora  complexa.  Daí  porque  não  se
adentra nas teorias que discutiram a essência do direito subjetivo, a exemplo da Teoria do Interesse
Jurídico, de Jhering, segundo a qual a essência de um direito subjetivo é o interesse juridicamente
protegido, e a Teoria da Vontade, de Windscheid, que sustenta que a essência do direito subjetivo é um
poder ou a supremacia da vontade. Se ao conceito de direito subjetivo não corresponde, em absoluto,
uma  realidade  que  apareça  entre  os  fatos  condicionantes  e  as  consequências  jurídicas,  não  tem
sentido, para os fins deste trabalho, discutir se o direito subjetivo, em sua essência, é interesse, vontade
ou outra coisa.

64 No direito penal, o fato condicionante seria a conduta, uma das consequências jurídicas seria a sanção
e a propriedade,  que une o fato  à  consequência,  seria  justamente  o  crime (fato  típico).  No direito
constitucional, surgem, como propriedade decorrente do fato condicionante, os direitos fundamentais,
enquanto, no âmbito do direito internacional, trabalha-se com a terminologia direitos humanos. Isto é, o
tema dos desaparecidos políticos poderia ser abordado a partir de diferentes perspectivas, a depender
do ramo jurídico, todas elas podem ser analisadas a partir do conceito de direito subjetivo como técnica
de apresentação da norma jurídica.

65 ROSS, Alf. Direito e Justiça. Bauru: EDIPRO, 2007. p. 205.
66 Não se pode afirmar que algo que não tem conteúdo determinado teria conteúdo individualista.  No

mínimo, por coerência, dever-se-ia dizer que o direito subjetivo pode ter conteúdo individualista tanto
quanto pode ter qualquer outro conteúdo.
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(ordenamento  interno  ou  plano  internacional)  e  dos  destinatários  (indivíduos

determinados, determináveis, indeterminados, pessoas físicas, jurídicas, de direito público

ou privado, interno ou externo, organismos internacionais).

Larissa  Leal  destaca  que,  enquanto  redução  racional  da  realidade  a  um

ordenamento  sistemático,  o  direito  subjetivo  funciona como conexão jurídica  entre  as

pessoas  nas  situações  em  que  a  elas  se  pretende  assegurar  a  proteção  de  seus

interesses67.

Enquanto artifício jurídico, os direitos subjetivos podem ser considerados simples
mecanismos  de  redução  da  complexidade  das  relações  humanas,  para  tornar
possível uma regulação mais abrangente, eficiente e inteligível de sua convivência,
permitindo  a  formulação  de  proposições  normativas  claras.  [...]  Os  direitos
subjetivos  seriam,  então,  um  mecanismo  facilitador  da  própria  construção  do
direito,  sendo  totalmente  desprovidos  de  significados  em  si  mesmos,  mas
exercendo uma função linguística muito importante. Todo um feixe de condutas
humanas, assim,  não levaria  diretamente a um resultado,  mas conduziria seus
agentes a um determinado status que, por sua vez, recebe um tratamento jurídico
uniforme.[...] A vantagem técnica da utilização da noção de direitos subjetivos é
evidente, tanto assim que, ao longo da história do direito, foram utilizados como
meio voltado tanto à sistematização do direito como, sobretudo, à indicação das
situações  nas  quais  se  pretende  assegurar  às  pessoas  a  proteção  de  seus
interesses.68

Portanto,  os  enunciados  referentes  a  direitos  subjetivos  cumprem a  função  de

descrever o direito vigente ou sua aplicação a situações específicas concretas.

No caso estudado,  existem ossos sem identificação há mais de duas décadas.

Sobre  este  fato  incide  um  feixe  de  normas,  objeto  do  capítulo  2,  já  existentes  no

ordenamento jurídico,  que ganham significação no exato  instante da subsunção.  Esta

incidência, por si só, obriga os entes públicos a agirem, como se verá.

67 LEAL, Larissa Maria de Moraes.  A indecisão problemática da dignidade humana e seus reflexos
nas relações de filiação. Tese de doutorado. Programa de Pós-graduação em Direito. Universidade
Federal de Pernambuco, 2006. p. 16.

68 LEAL, Larissa Maria de Moraes.  A indecisão problemática da dignidade humana e seus reflexos
nas relações de filiação. Tese de doutorado. Programa de Pós-graduação em Direito. Universidade
Federal de Pernambuco, 2006. p. 111-113.
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1.3 Direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade

A verificação da hipótese neste estudo, a partir do marco teórico exposto no item

anterior,  implica  análise  dos  direitos  humanos  como  importantíssimos  enunciados

concernentes a direitos subjetivos69.  Tais enunciados cumprem a função de descrever o

direito vigente ou sua aplicação a situações concretas,  sem perder a característica da

universalidade70.

Canotilho resume bem o caráter universalista dos direitos humanos que exigiu essa

operacionalidade técnica:

Elegeu-se,  desse  modo,  a  técnica  dos  standards de  direitos  humanos  como
instrumento dotado de razoável operacionalidade prática, no complexo campo da
efetividade  dos  direitos,  nos  moldes  das  prescrições  norte-americanas,  que
funcionam  como  medidas  prescritivas  de  comportamentos  juridicamente
relevantes, não obstante serem dotados de grande nível de abstração, justificado
para possibilitar ao jurista a sua adequação aos casos concretos.71

Os princípios enunciados no texto das declarações de direitos do homem do séc.

XVIII pretendiam um valor geral que ultrapassava os indivíduos do país para alcançar

valor universal72. Apesar disso, só foram consagradas as liberdades dos indivíduos73.

A questão técnica que se apresentou na evolução das declarações de direitos foi a

de assegurar sua efetividade através de um conjunto de meios e recursos jurídicos. Tal

69 Aqui  não  se  abordam  os  direitos  humanos  sob  uma  perspectiva  histórica,  mas  a  partir  da
operacionalidade que representam para o sistema.

70 As decisões do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, comprovam
a função altamente instrumental e operacional dos direitos humanos e dos direitos fundamentais como
técnicas  de  apresentação  do  direito  objetivo  vigente.  Alguns  julgados  do  STF  se  confrontam,  no
conteúdo dado pelos ministros a certos direitos fundamentais. O mesmo preceito de direito fundamental
serve para embasar julgados com conteúdo semântico distintos. Isso prova que não é o direito em si
que possui conteúdo fixo e pré-definido, mas a ele se atribui, no caso concreto, na experiência empírica,
um conteúdo.

71 CANOTILHO,  José  Joaquim  Gomes.  Estudos  sobre  Direitos  Fundamentais.  Coimbra:  Coimbra
Editora, 2004. p.154-155.

72 Sobre  esse  caráter  universalista  das  declarações,  Paulo  Bonavides  destaca  a  diferença  entre  as
declarações antecedentes de ingleses e americanos e a francesa Declaração dos Direitos do Homem e
do  Cidadão  de  1789:  “A  universalidade  se  manifestou  pela  primeira  vez,  qual  descoberta  do
racionalismo francês da Revolução, por ensejo da célebre Declaração dos Direitos do Homem de 1789.
A percepção teórica identificou aquele traço na Declaração francesa durante a célebre polêmica de
Boutmy com Jellinek ao começo do século XX. Constatou-se então com irrecusável veracidade que as
declarações antecedentes de ingleses e americanos podiam talvez ganhar em concretude, mas perdiam
em espaço de abrangência, porquanto se dirigiam a uma camada social privilegiada (os barões feudais),
quando muito a um povo ou a uma sociedade que se libertava politicamente, conforme era o caso das
antigas colônias americanas, ao passo que a Declaração francesa de 1789 tinha por destinatário o
gênero  humano.  Por  isso  mesmo,  e  pelas  condições  da  época,  foi  a  mais  abstrata  de  todas  as
formulações  solenes  já  feitas  acerca  da  liberdade.”  BONAVIDES,  Paulo.  Curso  de  Direito
Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 580.

73 Não se mencionou a liberdade de associação ou reunião. As mudanças sociais construirão a noção de
direitos coletivos apenas posteriormente.



38

exigência  determinou  que  o  reconhecimento  desses  direitos  se  fizesse  segundo

formulação jurídica mais caracterizadamente positiva,  mediante inscrição no texto das

constituições74. Surgiram os direitos fundamentais75.

Paulo Bonavides76,  com base em Carl  Schimitt,  cita dois critérios formais e um

critério material para caracterização dos direitos fundamentais77. O primeiro critério formal

é espacial e designa fundamentais os direitos e garantias especificados na Constituição

do país.  Já para o segundo critério formal,  os direitos fundamentais são aqueles que

receberam da Constituição um grau mais elevado de segurança: imutabilidade ou um

processo mais difícil de alteração.

Do ponto de vista material, os direitos fundamentais variam conforme a ideologia, a

modalidade de Estado, a espécie de valores e os princípios que a Constituição consagra.

Em  outras  palavras,  o  fato  condicionante  gerará  diferentes  consequências  jurídicas

condicionadas.

João Maurício Adeodato, com base em uma teoria retórica da norma e do direito

subjetivo,  anota  que,  não  obstante  o  enfraquecimento  do  Estado  nacional  na

contemporaneidade  e  o  incremento  do  processo  de  globalização  jurídica,  o  direito

permanece  organizado  em termos  nacionais78.  Assim,  “a  universalização  dos  direitos

humanos passa por sua dogmatização constitucional, quer dizer, o problema tem que ser

resolvido no âmbito interno”79.

E continua Adeodato

a  constitucionalização  dos  direitos  humanos  em  âmbito  nacional,  tornando-os

74 Por óbvio, a positivação em textos constitucionais escritos só tem razão de ser nos sistemas romano-
germânicos.  Nos  sistemas  de  common  law,  vigora  a  tradição  consuetudinária,  apesar  de  existir
legislação escrita esparsa.

75 José Afonso da Silva defende que a Constituição Imperial Brasileira de 1824 foi a primeira a subjetivar e
positivar os direitos do homem, antes da Constituição Belga de 1831. A partir da Constituição de 1934,
além dos direitos e garantias individuais, foram incorporados também os de nacionalidade e os políticos.

76 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 579.
77 Sobre os critérios formais e materiais eleitos por doutrinadores para identificar e conceituar os direitos

fundamentais, João Maurício Adeodato observa: “Num debate filosófico, ainda que dirigido ao direito
constitucional, juristas discutem o conceito de direitos fundamentais diante dos critérios de matéria e
forma sugeridos por Aristóteles. Para os formalistas, direitos fundamentais seriam todos aqueles direitos
subjetivos insculpidos na Constituição, ou seja, que adquiriram forma constitucional. Em Estados como
a  Inglaterra  e  os  Estados  Unidos,  nos  quais  a  Constituição  é  elaborada  paulatinamente  pelos
magistrados, não há uma forma constitucional específica e esse critério não se pode aplicar. Daí a tese
de que é necessário um conceito material de direitos fundamentais, que se aplicaria a constituições
legisladas e jurisprudenciais. Isso pode levar a apontar direitos fundamentais sem forma constitucional,
assim como direitos que estão na Constituição, mas não têm o status de direitos fundamentais.” In:
ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo:
Noeses, 2011. p. 345.

78 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo:
Noeses, 2011. p. 345.

79 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo:
Noeses, 2011. p. 345.
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direitos “fundamentais”, positivados, é um bom indício do que pode acontecer com
a universalização dos direitos humanos como estratégia de legitimação do direito
internacional.  Daí  a  procedência  de  observar  a  evolução  da  dogmática
constitucional.

A depender do critério de identificação dos direitos fundamentais que se adote, se

formal ou material, é possível reconhecer a existência de direitos fundamentais que não

estão escritos no texto das constituições.

Tais  direitos,  embora  internos,  extraem  fundamento  de  validade  da  ordem

internacional, a partir de critérios superiores àqueles positivados pelos Estados. A noção

de  direitos  inatos,  unicamente  pela  condição  humana  que  pertence  a  todos,  é  uma

revolução  ideológica  trazida  pelos  primeiros  cristãos80.  Esse  é  o  conteúdo  básico  do

direito à igualdade. A partir do uso retórico deste direito, João Maurício Adeodato analisa

os diversos conteúdos a ele atribuídos ao longo do tempo.

A noção de igualdade, com sua dinâmica própria, teve preenchido seu conteúdo,

no decorrer  dos séculos.  O individualismo e o liberalismo, nos séculos XVII  e  XVIIII,

criaram o suporte teórico que, depois, embasou o constitucionalismo liberal. Positivaram-

se, nos textos constitucionais escritos, os direitos de primeira geração ou dimensão 81. De

caráter negativo, consistiram em defesas dos indivíduos contra o Estado.

As desigualdades materiais na Europa ocidental do século XIX, bem como a crise

econômica  após  a  1ª  Guerra  Mundial,  recrudesceram  as  insatisfações  sociais.

Elaboraram-se constituições de textos mais extensos e regulamentadores, com listas de

direitos  fundamentais  de  caráter  social,  econômicos  e  culturais82.  São  os  direitos  de

segunda  dimensão,  cuja  efetivação  o  Estado  é  invocado  a  garantir  por  meio  de

prestações.

Na  primeira  metade  do  século  XX,  a  2ª  Guerra  Mundial  exigiu  do  Ocidente  o

enfrentamento das consequências dos totalitarismos. Estes trouxeram um novo conceito

de  crimes  contra  a  humanidade,  imprescritíveis,  a  demandar  uma  jurisdição

supranacional.

Assistiu-se  novamente  a  uma  aproximação  entre  os  ordenamentos  jurídicos

internos e a instância internacional de garantias de direitos das pessoas. O rol de direitos

80 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo:
Noeses, 2011. p. 345.

81 A classificação  em direitos  de  primeira,  segunda  e  terceira  gerações,  analogicamente  ao  lema  da
Revolução Francesa de 1789, liberdade, igualdade e fraternidade, é de Karel Vasak, na aula inaugural
de 1979 dos Cursos do Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo,  França. In:
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 581.

82 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo:
Noeses, 2011. p. 346.
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detalhadamente positivados nos ordenamentos jurídicos aumentou83 e se viu que apenas

estes não bastam para evitar  graves violações. É preciso uma instância superior,  um

observatório  mundial,  que,  embora  destituído  de  poderes  coercitivos  similares  aos

encontrados nos ordenamentos nacionais, sirva para pressionar e cobrar a observância

de um catálogo mínimo de garantias e direitos assecuratórios do desenvolvimento digno

humano.

É justamente atento a esse momento de diálogo entre as instâncias internas e

externa de realização do direito, que Paulo Bonavides ressalta a nova universalidade dos

direitos fundamentais:

A nova  universalidade  dos  direitos  fundamentais  os  coloca  assim,  desde  o
princípio, num grau mais alto de juridicidade, concretude, positividade e eficácia. É
universalidade que não exclui os direitos da liberdade, mas primeiro os fortalece
com  as  expectativas  e  os  pressupostos  de  melhor  concretizá-los  mediante  a
efetiva adoção dos direitos da igualdade e da fraternidade. Foi tão importante para
a nova universalidade dos direitos fundamentais o ano de 1948 quanto o de 1789
o fora para a velha universalidade de inspiração liberal.
Com efeito, em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas
mediante a Resolução n. 217 (III) aprovou a Declaração Universal dos Direitos do
Homem, sem dúvida uma Declaração programática, mas que não deixou de ser a
carta de valores e princípios sobre os quais se hão assentado os direitos das três
gerações, objeto aqui de exame. […]
A nova universalidade procura, enfim, subjetivar de forma concreta e positiva os
direitos da tríplice geração na titularidade de um indivíduo que antes de ser o
homem  deste  ou  daquele  país,  de  uma  sociedade  desenvolvida  ou
subdesenvolvida,  é pela  sua condição de pessoa um ente qualificado por  sua
pertinência ao gênero humano, objeto daquela universalidade.84

Os direitos de terceira dimensão são chamados difusos justamente por buscarem

proteger todos os seres humanos, não apenas o sujeito em sua dimensão individual, não

83 Esse fenômeno é conhecido como rematerialização constitucional.  São características marcantes do
constitucionalismo contemporâneo: o reconhecimento definitivo da força normativa da constituição, a
rematerialização  das  constituições  e  a  constitucionalização  do  direito,  também  examinada  como
centralidade dos direitos fundamentais. Se a força normativa da constituição já era reconhecida nos
Estados Unidos  da América  desde 1787,  isto  é,  desde a primeira  constituição norte-americana,  na
Europa, essa teoria se desenvolveu com Konrad Hesse, na obra “A força normativa da constituição.” Foi
a  partir  daí  que  a constituição  deixou de ser  vista  como mero  documento  político  e  passou  a ser
entendida  como  documento  jurídico  vinculante,  inclusive  ao  Poder  Legislativo.  Já  o  fenômeno  da
rematerialização das constituições tem nítida influência do constitucionalismo francês do século XVIII e
suas constituições prolixas. Designa o fenômeno em que as constituições passaram a consagrar em seu
texto  normas  que  anteriormente  estavam  contempladas  no  âmbito  infraconstitucional.  Há  razões
políticas para essa tendência. As constituições contemporâneas são filhas das ditaduras, são reações a
totalitarismos que grassaram a Europa (Salazar em Portugal e Franco na Espanha) e a América Latina
(ditaduras  militares)  no  século  XX.  A  rematerialização  das  constituições  resulta  da  tendência  de
consagrar, no texto constitucional, o maior número possível de direitos a fim de garantir maior proteção
jurídica.  Por fim, a constitucionalização do direito  ou a centralidade dos direitos fundamentais e da
própria  Constituição  pode ser  compreendida  sob  três  aspectos.  O primeiro  é  formal  e  consiste  na
consagração de normas de outros ramos do direito no texto das constituições. O segundo é de cunho
hermenêutico e se fere à “filtragem constitucional”, é dizer, consiste na interpretação das normas de
outros ramos do direito à luz da constituição. Por fim, o terceiro aspecto refere-se à eficácia horizontal
dos direitos fundamentais, que, invertendo a polaridade de vetores, admite haver violações a direitos
fundamentais também nas relações entre particulares.

84 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 591-592.
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somente os grupos sociais mais frágeis. “Eles precisam ser eficazes mesmo contra os

interesses  de  Estados  inteiros  e  passam  a  se  vincular  estreitamente  ao  direito

internacional”85.

A partir da segunda metade do século XX, vieram os direitos de quarta dimensão à

participação  política,  à  informação  e  ao  pluralismo,  além  de  abrangerem  questões

relativas ao desenvolvimento científico e tecnológico86.

João Maurício Adeodato analisa esse curso histórico de maneira crítica, a partir do

papel  da  retórica  estratégica,  espelhada  nas  sucessivas  doutrinas  a  respeito  da

fundamentação  ética  do  direito  pela  via  dos  direitos  humanos.  Para  ele,  a

internacionalização do direito sempre trouxe consigo a questão da universalização dos

direitos humanos, pois as garantias dos direitos das pessoas, fundamentadas na retórica

da igualdade, vêm de regras gerais do direito objetivo.

Adeodato conclui que

ver no direito internacional uma ontologia diferente, um direito cooperativo ao invés
de coercitivo, por exemplo, não parece ser a melhor solução. O crucial é observar
que esses direitos subjetivos que devem limitar os direitos objetivos e a opressão
das  instituições  não  estão  ontologicamente  fixados  no  “correto”  ou  no  “justo”.
Quaisquer direitos,  incluindo os “humanos”,  consistem de construções retóricas
mais ou menos homogêneas e abrangentes, aceitos em determinado momento e
lugar.  Como já  apontado,  procura-se  aqui  a  todo  custo  evitar  a  etiologia  e  a
escatologia que subjazem a concepções que buscam transformar a historicidade
dos  direitos  em  uma  ontologia  “natural”,  o  que  implica  encontrar  um
desenvolvimento  inexorável  para  que  determinadas  opções  éticas  se  tornem
universais.87

Portanto, vários direitos subjetivos, cognominados humanos, fundamentais ou da

personalidade,  consistem  em  construções  retóricas,  que  variam  de  acordo  com  o

momento histórico e as transformações sociais.

Este trabalho enxerga os direitos e garantias individuais, sociais e difusos como

categorias in fieri, que coexistem, e extrai desses conceitos a aplicação prática ao caso.

Não  raro,  situações  jurídicas  possuem desdobramentos  no  campo  dos  direitos

individuais  e  coletivos.  A divisão  dos  direitos  fundamentais  em  três,  quatro  ou  mais

gerações leva à errônea ideia de que o fato que faz emergir um direito fundamental de

primeira dimensão jamais poderá ensejar, simultaneamente, consequências jurídicas nas

outras dimensões.

85 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo:
Noeses, 2011. p. 347.

86 Paulo Bonavides defende ainda a existência de um direito de quinta dimensão: o direito à paz.  In:
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 598-613.

87 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo:
Noeses, 2011. p. 349.



42

No  caso  concreto,  existe  o  direito  subjetivo  dos  familiares  dos  desaparecidos

políticos de saber o paradeiro de seus entes queridos e de obter os corpos identificados.

Tal direito consta da esfera jurídica subjetiva de cada um e lhes afeta a personalidade.

Contudo, o mesmo fato (as ossadas de Perus) faz emergir também o direito fundamental

à informação, titularizado por toda a sociedade brasileira, e que é de quarta dimensão88.

Aliás,  são  de  quarta  dimensão  o  direito  à  democracia,  à  informação  e  ao

pluralismo, que se inter-relacionam, ao ponto de um se efetivar mediante a efetivação do

outro. Segundo Paulo Bonavides,

a  democracia  positiva  enquanto  direito  da  quarta  geração  há  de  ser,  de
necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível graças aos avanços
da tecnologia de comunicação, e legitimamente sustentável graças à informação
correta e às aberturas pluralistas do sistema.89

De igual  modo  à  ubiquidade  reconhecida  aos  direitos  humanos,  que  possuem

aplicabilidade no âmbito do direito internacional e do direito interno, o mesmo fato pode

fazer  surgirem  direitos  de  primeira,  segunda,  terceira  ou  quarta  dimensão,  inclusive

simultaneamente.

No âmbito das relações privadas, costuma-se falar em direitos da personalidade,

que são aqueles reconhecidos pelo ordenamento jurídico como necessários à realização

e ao desenvolvimento digno da pessoa. Os interesses e valores que integram o rol de

direitos  da  personalidade  merecem  especial  atenção  jurídica  porque  se  destinam  à

proteção máxima do ser humano e à efetivação de sua dignidade.

Paulo Lôbo, ressalta a pluridisciplinaridade que envolve o tema

os direitos da personalidade são pluridisciplinares. Não se pode dizer, no estágio
atual, que eles se situam no direito civil ou no direito constitucional, ou na filosofia
do  direito,  com  exclusividade.  Sua  inserção  na  Constituição  deu-lhes  mais
visibilidade, mas não os subtraiu inteiramente do âmbito do direito civil. Do mesmo
modo,  a  destinação  de  capítulo  próprio  do  CC,  intitulado  “Dos  Direitos  da
Personalidade”, não os faz apenas matéria de direito civil. […].

Pontes de Miranda, no seu peculiar modo de analisar o fenômeno, diz que o direito
da personalidade é “ubícuo”, pois “não se pode dizer que nasce no direito civil, e
daí se exporta aos outros ramos do sistema jurídico, aos outros sistemas jurídicos
e  ao  sistema  jurídico  supraestatal;  nasce,  simultaneamente,  em  todos.”(1971,
v.7:13).

A pluridisciplinaridade permite rica abordagem da matéria, a depender do ângulo
da  análise.  Na  perspectiva  do  direito  constitucional,  são  espécies  do  gênero
direitos fundamentais.  Na perspectiva do direito  civil,  constituem o conjunto  de
direitos inerentes da pessoa, notadamente da pessoa humana, que prevalecem

88 Paulo Bonavides classifica o direito à informação como de quarta geração. In:  BONAVIDES, Paulo.
Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 590.

89 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 590.
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sobre todos os demais direitos subjetivos privados.90

É esse  diálogo  pluridisciplinar  que  se  adotou no  exame do tema,  cuja  análise

transversal perpassará os direitos humanos, fundamentais e da personalidade.

90 LÔBO, Paulo. Direito civil. Parte geral.São Paulo:Saraiva, 2012.p.135.
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1.4 Direito subjetivo e direitos da personalidade

Direitos  da  personalidade  são  todos  os  direitos  necessários  à  realização  da

personalidade,  à  sua  inserção  nas  relações  jurídicas91.  O  primeiro  deles  é  o  da

personalidade em si mesma, ou direito da personalidade como tal, que se analisa no ser

humano ao nascer92.

É Pontes de Miranda quem atenta para o debate científico sério sobre a existência

de um direito  de personalidade como tal93.  Este seria inato, no sentido de direito que

nasce  com  o  indivíduo,  um  poder  in  se  ipsum.  O  primeiro  de  todos  os  direitos  da

personalidade e a partir do qual os demais teriam a possibilidade de ser exercidos.

O direito da personalidade como tal  de que fala Pontes de Miranda é o direito

subjetivo a exercer os poderes que se contém no conceito de personalidade. E aqui o

apuro técnico ponteano faz distinção precisa: o objeto do direito da personalidade como

tal não é a personalidade, pessoa já é quem o tem.

O objeto do direito de personalidade como tal não é a personalidade: tal direito é o
direito  subjetivo  a  exercer  os  poderes  que  se  contêm  no  conceito  de
personalidade; pessoa já é quem o tem, e êle consiste exatamente no ius, direito
absoluto,  como o de propriedade,  que com êle  não se confunde, pôsto  que o
objeto do direito de personalidade como tal seja a irradiação da entrada de suporte
fáctico no mundo jurídico (= o fato jurídico do nascimento de ser humano com
vida). O direito de personalidade como tal não é direito sôbre a própria pessoa: é o
direito  que  se  irradia  do  fato  jurídico  da  personalidade  (=entrada,  no  mundo
jurídico,  do  fato  do  nascimento  do  ser  humano  com  vida).  Há  direitos  de
personalidade  que  recaem  in  corpus  suum;  não  está,  entre  êles,  o  direito  de
personalidade como tal. 94

Portanto, Pontes de Miranda antevê, aos direitos da personalidade que recaem

sobre a pessoa, um direito da personalidade em si mesma ou direito da personalidade

como tal, que se confunde com o próprio direito subjetivo de exercer os poderes contidos

no conceito jurídico de personalidade.

O direito da personalidade como tal, que têm os seres humanos, é inatingível, de

91 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado. Vol. VII. Rio de Janeiro:
Borsoi, 1971. p. 13.

92 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado. Vol. VII. Rio de Janeiro:
Borsoi, 1971. p. 13.

93 Nas  palavras  de  Pontes:  “Aqui,  ergue-se,  digamo-lo  assim,  diante  do  cientista  do  direito,  um dos
problemas cruciais da sistemática jurídica: o problema de só existir um direito de personalidade, de que
se esgalhariam efeitos secundários, pretensões, ações, exceções; ou de existirem  muitos direitos de
personalidade, sem nada que os envolva; ou de existir  um direito de personalidade, a que se há de
chamar direito de personalidade como tal, e  muitos direitos de personalidade, que a ciência tem de
estudar de per si,  para lhes fixar  os traços comuns e os diferenciais.”  In:  PONTES DE MIRANDA,
Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Vol. VII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 12.

94 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado. Vol. VII. Rio de Janeiro:
Borsoi, 1971. p. 12-13.
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lege lata, pelo Estado95, justamente por ser ubíquo96, isto é, nascer simultaneamente em

todo o ordenamento jurídico.

O direito de personalidade como tal, que têm as pessoas jurídicas, somente nasce
porque a lei estabeleceu o surgimento da pessoa jurídica. Salvo regras jurídicas
constitucionais, a lei ordinária pode exigir novos pressupostos para a aquisição.
Por outro lado, o direito de personalidade como tal, que tem o homem, é ubíquo:
não se pode dizer que nasce no direito civil, e daí se exporta aos outros ramos do
sistema jurídico, aos outros sistemas jurídicos e ao sistema jurídico supra-estatal;
nasce, simultâneamente, em todos.97

Rabindranath V. A. Capelo de Sousa, ao analisar a natureza jurídica do direito geral

de personalidade, no direito português, entende-o como um direito subjetivo98. A partir de

diferentes  conceitos  de  direito  subjetivo,  defende  ser  indubitável  a  aplicação  desta

categoria ao direito geral da personalidade

Adoptando  a  noção  de  direito  subjectivo  em  sentido  estrito  de  ORLANDO DE

CARVALHO, como <o mecanismo de regulamentação, adoptado pelo Direito, que
consiste na concreta situação de poder que faculta a uma pessoa em sentido
jurídico pretender ou exigir de outra um determinado comportamento positivo ou
negativo>, é indubitável a aplicação de tal noção ao direito geral de personalidade,
o que aliás é corroborado por este autor. Com efeito, o art. 70º do Código Civil
reconhece a cada pessoa humana o poder de exigir  de qualquer outra pessoa
humana ou colectiva o respeito da sua própria personalidade, nomeadamente, o
poder de gerir a sua esfera de interesses sob a tutela do ordenamento jurídico em
vigor.  O  titular  do  direito  geral  de  personalidade  pode  exigir,  e  não  apenas
pretender,  mediante  diversas  garantias  jurídicas  que  analisámos  (máxime,
responsabilidade civil e providências do nº 2 do art. 70 do Código Civil), às demais
pessoas que se abstenham de condutas (non facere) que ofendam ou ameacem
ofender  a  sua  personalidade  e,  em casos  excepcionais  (v.g.,  do  art.  219º  do
Código Penal), que adoptem comportamentos positivos (facere) que salvaguardem
a personalidade do mesmo titular.
Por sua vez, CASTANHEIRA NEVES define globalmente o direito subjectivo como <a
positiva  afirmação  jurídica  da  autonomia  pessoal  no  contexto  de  uma  certa
comunidade – no quadro, portanto, de uma determinada ordem jurídica – e que se
traduz na titularidade ou na pretensão pessoal (proprium: como <seu>), impositiva
(imposta ou exigida de outrem com o carácter de facultas as potestas e que para
os outros destinatários  se traduz num dever  ou numa obrigação) e  dispositiva
(cabendo  de  qualquer  modo  na  disposição  pessoal  do  titular),  jurídico-
normativamente  válida  de  certos  valores  ou  bens  jurídicos>  e  não  hesita  em
considerar  como  tal  o  direito  geral  de  personalidade.  […]  No  direito  geral  de
personalidade  a  concreta  subjectivação  da  autonomia  tem  um  carácter
marcadamente pessoal; é por diversos meios jurídicos que tal direito é imposto
aos outros, com afirmação social bem efectiva […]
Indubitável a subsunção do direito geral de personalidade no conceito de direito
subjectivo de CASTRO MENDES, como <o poder concedido pela ordem jurídica para
tutela de um interesse ou de um núcleo de interesses de uma ou mais pessoas
determinadas.  É  que,  o  titular  do  direito  geral  de  personalidade  detém  uma
posição pessoal de vantagem, advinda da disposição de diversos meios jurídicos,
para tutela da relação de interesses entre ele e a sua personalidade.

95 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado. Vol. VII. Rio de Janeiro:
Borsoi, 1971. p. 13.

96 Existe em qualquer ramo do direito.
97 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado. Vol. VII. Rio de Janeiro:

Borsoi, 1971. p. 13.
98 CAPELO DE SOUSA,  Rabindranath  Valentino  Aleixo.  O direito  geral  de  personalidade. Coimbra:

Editora Coimbra, 1995. p. 606.
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Para  OLIVEIRA ASCENSÃO já  o  direito  subjectivo  é  <a  posição  de  vantagem
resultante  da  afectação  de  meios  jurídicos  aos  fins  das  pessoas>,  sendo  as
pessoas quem determina a prossecução dos fins, em ligação com o espaço de
autonomia ou de liberdade que lhes é conferido e que pode ser dirigido à mera
fruição ou ao simples uso dos bens, <em qualquer caso> com <a garantia de um
espaço  de  actuação  livre  no  seio  da  ordem jurídica>.  Ora,  o  direito  geral  de
personalidade prossegue fins ou finalidades do seu  titular,  no contexto  de um
espaço de autonomia outorgado a este titular e a este é facultada uma posição de
vantagem  mediante  a  afectação  de  garantias  jurídicas  (poder  de  exigir
comportamentos, sanções por incumprimento, etc). […]
Também o direito geral de personalidade se molda à definição de direito subjetivo
de MENEZES CORDEIRO como <permissão normativa específica de aproveitamento
de um bem>. [...]
Temos,  pois,  que  o  direito  geral  de  personalidade  é  um  insofismável  direito
subjectivo privado, face à sua integração nas precedentes noções, com critérios
bem diversos.99

Portanto,  para  Rabindranath100,  o  direito  geral  de  personalidade  é  um  direito

subjetivo privado, com projeção também na esfera do direito público, que tem uma tutela

civil mais reforçada do que a generalidade dos demais direitos subjetivos.

É  íntima  e  operacional,  pois,  a  relação  entre  direito  subjetivo  e  direitos  da

personalidade, confundindo-se o direito da personalidade como tal com o próprio direito

subjetivo de exercer os poderes contidos no conceito de personalidade.

No corte deste trabalho, o conceito de direito subjetivo é usado para indicar uma

situação na qual o ordenamento jurídico assegura a uma pessoa liberdade de poder se

comportar, no âmbito de uma esfera específica, como lhe agrade, a fim de proteger seus

próprios interesses.

Isso, é claro, não significa um individualismo desenfreado e não é a antítese do
caráter social de todo ordenamento jurídico. Significa apenas que precisamente
por considerações que produzem o bem-estar da comunidade, julga-se desejável
– claro que dentro de certos limites – proporcionar ao indivíduo a possibilidade de
liberdade  de  ação.  Atualmente  chegou  a  se  converter  num mote  dizer  que  a
propriedade é função social. Há algo de verdadeiro nisto, porque a liberdade de
ação do proprietário está, no presente, muito mais circunscrita por regras sociais
do que submetida ao regime do individualismo extremo que imperou no século
XIX. Entretanto, a frase oculta o fato de que a propriedade, mesmo com o seu
conteúdo  restrito,  serve  ainda  à  autonomia  do  indivíduo.  A autonomia  restrita
prossegue sendo autonomia e não função social.101

O direito subjetivo e os direitos da personalidade resultam de imputações jurídicas

dadas a fatos reconhecidos como relevantes para o exercício da liberdade humana. Esta,

no surgimento dos dois institutos, vinculava-se a questões patrimoniais.

A estabilidade patrimonial da pessoa, que se confundia com a própria existência,

99 CAPELO DE SOUSA,  Rabindranath  Valentino  Aleixo.  O direito  geral  de  personalidade. Coimbra:
Editora Coimbra, 1995. p. 606-615.

100 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo.  O direito geral  de personalidade. Coimbra:
Editora Coimbra, 1995. p. 614.

101 ROSS, Alf. Direito e Justiça. Bauru: EDIPRO, 2007. p. 211.
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só seria obtida com proteção plena e atribuição, ao homem, da condição de titular de

direitos subjetivos. Como o patrimônio era individual, os direitos subjetivos receberam, por

resvalo,  influxos  de  individualidade.  O  Liberalismo  é  o  arcabouço  teórico  dessa

construção.

Após  as  revoluções  liberais,  as  novas  classes  dominantes  necessitavam  de

institutos jurídicos aptos a estabilizar a nova ordem social e resguardar o patrimônio. As

teorias  iluministas,  de  acurada  perspicácia,  subsidiaram  a  construção  de  categorias

jurídicas lógica e filosoficamente bem fundamentadas. Construiu-se a noção moderna de

direito subjetivo como instrumento operacional capaz de proporcionar segurança jurídica e

permitir a coerência interna do ordenamento.

Sobre esse período histórico, Larissa Leal ressalta que “a procura por segurança

jurídica, própria da perspectiva liberal do direito, levou os juristas a idealizarem os direitos

subjetivos  como  verdadeiras  fórmulas  de  antecipação  de  faculdades  jurídicas  das

pessoas”102.

Assim,  o  direito  subjetivo  foi  designado  como  ambiente  de  realização  dos

interesses do indivíduo, intimamente ligado à tutela de sua liberdade e vontade. O foco no

sujeito reflete a estruturação do raciocínio em que se assentava a organização do sistema

jurídico, de modo a afastar as incertezas.

As noções de personalidade e de direito subjetivo rechaçam intrusões na esfera

privada das pessoas, garantindo-lhes a faculdade jurídica de defender seus interesses.

Essas garantias surgem como direitos objetivos, que, lançam, na esfera das situações

existenciais das pessoas, direitos subjetivos com base nos quais elas pretenderão realizar

sua proteção jurídica103.

Em  outras  palavras,  os  conceitos  de  personalidade  e  de  direito  subjetivo  são

fortemente influenciados pelos ideais liberais e a necessidade de afirmação da esfera

jurídica privada dos indivíduos contra intervenções de terceiros, inclusive do Estado.

Todavia, a personalidade nem sempre foi reconhecida a todos os seres humanos, o

que  revela  sua  característica  essencial  de  ser  uma  imputação  do  direito104.  O

102 LEAL, Larissa Maria de Moraes.  A indecisão problemática da dignidade humana e seus reflexos
nas relações de filiação. Tese de doutorado. Programa de Pós-graduação em Direito. Universidade
Federal de Pernambuco, 2006. p. 111.

103 Para recuperação da evolução histórica da ideia de personalismo, condição humana e personalidade,
conferir  LEAL, Larissa Maria de Moraes.  A indecisão problemática da dignidade humana e seus
reflexos  nas  relações  de  filiação. Tese  de  doutorado.  Programa  de  Pós-graduação  em  Direito.
Universidade Federal de Pernambuco, 2006. p. 103.

104 Segundo a teoria normativista kelseniana, o direito equivale à norma, não sendo esta uma realidade
natural, mas jurídica. A relação que o direito tem com seu objeto é de condição e consequência. O
postulado central da Teoria Pura do Direito é justamente a imputação, daí porque se pode dizer que a
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personalismo dos antigos não era universal105. Apesar de, no Título III, das Institutas de

Justiniano (Do Direito das Pessoas), haver alusão aos escravos, reconhecendo-lhes a

condição humana, não se lhes atribuía personalidade106. Desta também eram despidos os

estrangeiros e as mulheres em Roma.

A ideia de personalidade, como situação jurídica, é do século XIX. O ordenamento

jurídico estabeleceu uma categoria jurídica abstrata que denominou pessoa natural,  a

qual reúne as condições necessárias para o ser humano ser considerado sujeito pleno de

direitos. É dizer, no direito civil, a personalidade é entendida, preponderantemente, como

um atributo, uma condição deferida ao homem pelo ordenamento jurídico107.

Os direitos da personalidade, pois, são uma técnica a partir da qual se atribui uma

série de consequências jurídicas àquele considerado pessoa. Esta é uma imputação do

ordenamento jurídico e não um fato simplesmente.

Em síntese. A noção de direito subjetivo foi construída em contexto histórico de

afirmação  das  identidades  individuais  dos  homens  e  proteção  do  seu  patrimônio

exclusivo, como técnica de tutela de tais valores. 

Contudo, desde os séculos XVIII e XIX, avançou-se da ideia de indivíduo e, além

das identidades e patrimônios individuais, tutelam-se identidades e patrimônios sociais108.

Nesse contexto, de forma mediata, o conceito de direito subjetivo também provoca

reflexos além do campo individual. Voltado a assegurar a liberdade do indivíduo, exige

que se  busque a harmonização de seu conteúdo no campo social,  pois  hoje  não se

concebe mais o exercício da liberdade de modo isolado.

O direito subjetivo como técnica de apresentação vincula-se ao sujeito, esse é um

dado inegável. Contudo, o ordenamento jurídico atual, para manter sua coerência lógica,

validade, e não se distanciar demasiadamente dos fatos, permite inquirir ao aplicador do

direito subjetivo se a propriedade exsurgida entre o fato condicionante e a consequência

jurídica violará valor social109.

personalidade jurídica, como uma categoria jurídica, é uma imputação do direito.
105 LEAL, Larissa Maria de Moraes.  A indecisão problemática da dignidade humana e seus reflexos

nas relações de filiação. Tese de doutorado. Programa de Pós-graduação em Direito. Universidade
Federal de Pernambuco, 2006. p. 14.

106 Apesar  de  intuírem  noções  acerca  da  dignidade  do  homem,  os  antigos  desenvolveram  teorias
legitimadoras  de  situações  jurídicas  hoje  vistas  como  violadoras  daquela  condição,  a  exemplo  da
escravidão.

107 Dessa constatação se extrai a aplicação do conceito operacional de direito subjetivo como técnica de
apresentação do ordenamento. Atribui-se ao fato nascer com vida a consequência jurídica “ser pessoa”.
A propriedade que surgirá como elo entre o fato e a consequência é justamente a personalidade.

108 O próprio Código Civil de 2002 tem, como um dos princípios, a socialidade.
109 As cláusulas gerais, seguindo a teleologia das novas correntes do positivismo jurídico, no que alguns

denominam positivismo ético,  axiológico  ou  pós-positivismo,  permitem uma abertura  operacional  do
ordenamento jurídico, hoje visto de forma menos rígida, como um sistema complexo que se recompõe a
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Por fim, faz-se um registro. Ao se estudarem direitos fundamentais e suas várias

gerações/dimensões, admite-se, sem espanto, a mudança de conteúdo dos direitos que

sobrevêm. Contudo, no campo dos direitos da personalidade, a abordagem costuma ser

estática, sem levar em consideração as mesmas transformações humanas e institucionais

que reformataram os direitos fundamentais.

No conceito  de direitos da personalidade,  enxergam-se conteúdos que também

preenchem hipóteses de direitos individuais (1ª dimensão) e sociais (2ª dimensão), mas

não se avança sobre o campo dos chamados novos direitos - difusos (3ª e 4ª dimensões).

Tal barreira se atribui justamente ao paradigma do direito subjetivo, que estrutura a noção

de direitos da personalidade, embasada na individualidade. No capítulo 3, analisar-se-á a

inaplicabilidade  do  direito  subjetivo  aos  interesses  difusos  e  aos  danos  de  mesma

natureza.

partir de premissas internas (autopoiese) e também aberto a influxos externos.
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2. O TRATAMENTO NORMATIVO DOS DESAPARECIDOS POLÍTICOS

“Também  os  sobreviventes  daqui  estão  sempre  a  vasculhar  o
passado em busca daquele momento em que poderiam ter evitado a
tragédia e por  algum motivo falharam. Milan Kundera chamou de
"totalitarismo familiar" o conjunto de mecanismos de culpabilização
desvendados  por  Kafka.  Nós  poderíamos  chamar  o  nosso  de
"totalitarismo institucional".

Porque  é  óbvio  que  o  esclarecimento  dos  sequestros  e
execuções, de como e quando se deu cada crime, acabaria com a
maior  parte  daquelas  áreas  sombrias  que  fazem  crer  que,  se
tivéssemos agido diferentemente  do  que  agimos,  a  tragédia  teria
sido abortada.

Por  isso,  também  as  indenizações  às  famílias  dos
desaparecidos  –  embora  mesquinhas  –  foram  outorgadas
rapidamente,  sem que  eles  tivessem que  demandar,  na  verdade
antecipando-se  a  uma  demanda,  para  enterrar  logo  cada  caso.
Enterrar os casos sem enterrar os mortos, sem abrir espaço para
uma  investigação.  Manobra  sutil  que  tenta  fazer  de  cada  família
cúmplice  involuntária  de  uma  determinada  forma  de  lidar  com  a
história.

O  “totalitarismo  institucional"  exige  que  a  culpa,  alimentada
pela dúvida e opacidade dos segredos, e reforçada pelo recebimento
das  indenizações,  permaneça  dentro  de  cada  sobrevivente  como
drama familiar  e não como a tragédia coletiva que foi  e continua
sendo, meio século depois.”

(Bernardo Kucinski.  K. Relato de uma busca. São Paulo:  Cosac
Naify, 2014. p. 168-169.)
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2.1 Marco adotado: a ordem jurídico-constitucional pós 1988

O estudo de caso é feito sob a luz do direito interno e vigente após a Constituição

da República de 1988.  Embora o desaparecimento forçado das pessoas cujos restos

mortais foram exumados de Perus date das décadas de sessenta e setenta do século XX,

quando o sistema jurídico era outro, o dano se protrai no tempo e permite a incidência do

ordenamento atual. Regras em vigor impõem aos entes públicos obrigações de agir e

reparar.

Em  mais  de  duas  décadas  de  ditadura  militar  (1964-1985),  brasileiros  e

estrangeiros  desapareceram  sem  deixar  informações.  Às  famílias  coube  a  busca

incessante de pistas e indícios do paradeiro dos desaparecidos.

 Elio Gaspari  110 aponta o governo de Garrastazu Médici (1969-1974) como ápice

da repressão política e da violência institucional111. Desde 13 de dezembro de 1968, no

fim  do  mandato  Costa  e  Silva,  o  Ato  institucional  nº  5  (AI-5)  suspendera  direitos  e

garantias individuais ao conferir ao Presidente da República poder de decretar recesso do

Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, em estado de

sítio ou fora dele, e legislar sobre todas as matérias112. Autorizou-o também a suspender

direitos políticos de quaisquer cidadãos por dez anos e cassar mandatos eletivos federais,

estaduais e municipais113.

110 GASPARI,  Elio.  A ditadura escancarada.  São Paulo:  Companhia das Letras,  2002. p.15.  O autor
destaca: “Escancarada, a ditadura firmou-se. A tortura foi o seu instrumento extremo de coerção e o
extermínio, o último recurso da repressão política que o Ato Institucional nº 5 libertou das amarras da
legalidade.  A ditadura  envergonhada  foi  substituída  por  um regime  a  um só  tempo  anárquico  nos
quartéis e violento nas prisões. Foram os Anos de Chumbo.”

111  A escalada de violência da ditadura militar brasileira pode ser acompanhada na obra de Elio Gaspari,
dividida nos quatro livros A ditadura envergonhada, A ditadura escancarada, A ditadura derrotada e A
ditadura encurralada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

112“Art.  2º  –  O  Presidente  da  República  poderá  decretar  o  recesso  do  Congresso  Nacional,  das
Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado de sítio ou
fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República.
§ 1º – Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em
todas  as  matérias  e  exercer  as  atribuições  previstas  nas  Constituições  ou  na  Lei  Orgânica  dos
Municípios.
§ 2º – Durante o período de recesso, os Senadores, os Deputados federais, estaduais e os Vereadores
só perceberão a parte fixa de seus subsídios.
§  3º  –  Em  caso  de  recesso  da  Câmara  Municipal,  a  fiscalização  financeira  e  orçamentária  dos
Municípios que não possuam Tribunal de Contas, será exercida pelo do respectivo Estado, estendendo
sua ação às funções de auditoria, julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis
por bens e valores públicos.”

113“Art. 4º – No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de
Segurança  Nacional,  e  sem as  limitações  previstas  na  Constituição,  poderá  suspender  os  direitos
políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e
municipais.
Parágrafo único – Aos membros dos Legislativos federal,  estaduais e municipais,  que tiverem seus
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Nesse contexto, pessoas que participavam de atividades consideradas subversivas

desapareceram  em  um  momento  propício  a  arbitrariedades,  pois  o  art.  10  do  AI-5

suspendera  a  garantia  de  habeas corpus para  crimes políticos  e contra  a segurança

nacional114.  Já  o  art.  11  excluiu  de  apreciação  judicial  os  atos  praticados  sob  sua

vigência115.  Os  órgãos  de  repressão  ganharam  um  manto  de  legalidade  para  agir  e

sonegar informações sobre as pessoas que faziam desaparecer.

Desaparecer  alguém significava  negar  que ele  um dia  esteve  sob custódia  do

Estado e que este,  por  seus agentes,  fê-lo  morrer116.  A ocultação dos corpos,  provas

materiais da tortura, era a consequência lógica do silêncio117.

Segundo Elio Gaspari,

no final de 1973, d. Paulo Evaristo começou a colecionar nomes e vestígios que
documentassem uma lista de “Desaparecidos”. Essa palavra haveria de ser um
dos principais itens da agenda da primeira metade do governo. Englobava todos
os cidadãos capturados cujos cadáveres sumiam sem ficar vestígio. Resultava da
conjugação da política de extermínio com a clandestinidade usufruída pelo porão.
Clandestinidade, no caso, não significava paralelismo, autonomia ou descontrole.
Os assassinatos eram praticados pela máquina do Estado, com o beneplácito da
hierarquia. Eram clandestinos porque, dentro dela, ocultavam-se. O sumiço dos
cadáveres  era  uma  resposta  à  estratégia  do  estorvo.  Cortava  caminho  às
denúncias  baseadas  em  autópsias  ou  em  testemunhos  de  moradores  das
localidades  onde  os  DOIS  inventavam  tiroteios.  As  pessoas  simplesmente
desapareciam.  Em  1964,  morreram  dezenove  pessoas,  mas  apenas  duas
desapareceram. Em 1969, os oficiais da  Operação Bandeirante sumiram com o
cadáver  de  Virgílio  Gomes  da  Silva,  o  comandante  militar  do  sequestro  do
embaixador americano Charles Burke Elbrick. Nos anos seguintes o número de
desaparecidos políticos cresce até que, em 1973, os dois números aproximam-
se.118

mandatos cassados, não serão dados substitutos, determinando-se o quorum parlamentar em função
dos lugares efetivamente preenchidos.”

114 “Art.  10  –  Fica  suspensa  a  garantia  de  habeas  corpus,  nos  casos  de  crimes  políticos,  contra  a
segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular.”

115 “Art. 11 – Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato
institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos.”

116 Na guerra psicológica a que os familiares das vítimas foram submetidos, era comum os órgãos de
repressão prestarem informações desencontradas,  desmentirem o que haviam dito,  assumirem que
determinado cidadão estava preso e, no outro dia, negarem. Telefonemas anônimos também noticiavam
a vida normal que desaparecidos levavam no exterior,  internações em manicômios cujo acesso era
vedado, tudo para vencer pelo cansaço pais e mães incansáveis. Sobre o tema ver: ASSIS, Chico de. et
al.  Onde  está  meu filho? Rio  de  Janeiro:  Paz  e  Terra,  1985.  No  livro,  constam depoimentos  de
familiares de Fernando Santa Cruz, que desapareceu no Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 1974.
Também TELES, Janaína (org.).  Mortos e Desparecidos Políticos: reparação ou impunidade? São
Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001. Na seara literária ficcional,  destaca-se KUCINSKI, Bernardo.K:
relato de uma busca. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

117 A despeito do aparato oficial existente para encobrir a causa das mortes e dos atestados de óbito
ideologicamente falsificados por legistas, a solução encontrada pela repressão foi simplesmente “fazer
desaparecer” pessoas. Isto é, destruir e ocultar restos mortais e documentos relativos ao sequestro,
prisão e retenção de desaparecidos políticos, além de afirmar categoricamente, inclusive em resposta a
pedidos internacionais, que essas pessoas nunca foram presas ou estiveram sob custódia do Estado.
Ver: ARAÚJO, Maria do Amparo Almeida et al., prefácio de Dom Paulo Evaristo Arns, apresentação de
Miguel Arraes de Alencar.  Dossiê dos mortos e desaparecidos políticos a partir de 1964. Recife:
Companhia Editora de Pernambuco, 1995.

118 GASPARI, Elio. A ditadura derrotada. São Paulo: Companhia das letras, 2003. p.373.
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Aos familiares das vítimas restaram informações esparsas, obtidas por telefonemas

anônimos,  relatos  de  ex-presos  libertados  e  notícias  de  jornais  que  reconstituíam

suicídios, tiroteios, cenas de perseguição e autos de resistência de terroristas119. Até hoje

não houve um pedido de desculpas oficial120.

O AI-5 consolidou a supressão de direitos iniciada com o Ato institucional nº 1 (AI-

1), de 9 de abril  de 1964, preparou terreno para as violações de direitos vindouras e

acobertou as já praticadas121. Os direitos e garantias individuais previstos no art. 150 da

Constituição de 1967 perderam eficácia porque ausentes instrumentos processuais para

efetivá-los.

A truculência dos órgãos de inteligência e policiais, os desaparecimentos e mortes

de  cidadãos,  a  visibilidade  internacional  das  violações  a  direitos  humanos,  além  do

próprio desgaste do sistema tornaram o regime ditatorial insustentável. As negociações

políticas se refletiram nos debates legislativos e a Constituição da República de 1988

(CR/1988) positivou o desejo de liberdade do país122.

119 Jornais  noticiavam  como  auto  de  resistência  tiroteios  e  perseguições  que  envolviam  militantes
assassinados pelas forças de segurança. Em geral, as notas saíam quando as perseguições ocorriam
em locais públicos e de grande visibilidade, como justificativa à ação estatal. Também foram comuns
notícias de suicídios nas dependências de delegacias e dos DOI-CODIs, como os casos do jornalista
Vladimir  Herzog  e  do  metalúrgico  Manuel  Fiel  Filho,  em  São  Paulo.  Apesar  da  manipulação  do
conteúdo, os familiares das vítimas passaram a usar tais informações distorcidas na busca dos corpos,
já que, às vezes, os nomes verdadeiros ou de clandestinidade eram publicados.

120 A Comissão de Anistia, do Ministério da Justiça, tem promovido iniciativas de reparação, dentro do
“Projeto Marcas da Memória”. Neste, em sessões públicas, reconhece violações de direitos humanos
praticadas pelo Estado brasileiro na ditadura militar e pede simbolicamente desculpas às vítimas e aos
familiares. As desculpas, porém, são restritas às vítimas cujos casos são julgados naquela Comissão.
Quando se diz que até hoje não houve um amplo e oficial pedido de desculpas refere-se à ausência de
pronunciamento do Ministro da Defesa e do Presidente da República, chefe das Forças Armadas, sobre
os crimes de agentes públicos na ditadura militar.

121 Apesar de o art. 150 da Constituição de 1967 haver listado os direitos e garantias individuais, seu art.
173 ratificou e excluiu de apreciação judicial os atos praticados pelo Comando do golpe de 1964 e pelo
governo federal com base nos Atos institucionais nº 1, de 9 de abril de 1964, nº 2, de 27 de outubro de
1965, nº 3, de 5 de fevereiro de 1966, e nº 4, de 6 de dezembro de 1966, e nos respectivos Atos
Complementares. Eis o conteúdo do dispositivo:
“Art  173  -  Ficam aprovados  e  excluídos  de  apreciação  judicial  os  atos  praticados  pelo  Comando
Supremo da Revolução de 31 de março de 1964, assim como:
I - pelo Governo federal, com base nos Atos Institucionais nº 1, de 9 de abril de 1964; nº 2, de 27 de
outubro de 1965; nº  3,  de 5 de fevereiro de 1966; e nº  4,  de 6 de dezembro de 1966, e nos Atos
Complementares dos mesmos Atos Institucionais;
II - as resoluções das Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores que hajam cassado mandatos
eletivos ou declarado o impedimento de Governadores, Deputados, Prefeitos e Vereadores, fundados
nos referidos Atos institucionais;
III  -  os atos de natureza legislativa  expedidos com base nos Atos Institucionais  e Complementares
referidos no item I;
IV - as correções que, até 27 de outubro de 1965, hajam incidido, em decorrência da desvalorização da
moeda e elevação do custo de vida, sobre vencimentos, ajuda de custo e subsídios de componentes de
qualquer dos Poderes da República.”

122 Os intensos debates que cercaram a elaboração da Constituição da República de 1988 podem ser
vistos nos anais da Assembleia Nacional Constituinte disponíveis no sítio eletrônico da Câmara dos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-04-66.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-03-66.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-02-65.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-02-65.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm
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Paulo Bonavides relembra os difíceis trabalhos da Assembleia Constituinte,  que

duraram dezoito meses, e a tensa negociação entre grupos divergentes123. Desse embate,

surgiu  um  repositório  de  contradições  e  fragilidades,  porém  a  mais  democrática,

descentralizadora e federativa de todas as Constituições:

A Constituição de 1987-1988, justamente por haver sido a primeira em professar
abertamente  a  legitimação de sua  tarefa  pelos  vínculos  estabelecidos  com os
direitos fundamentais da dimensão objetiva, sem embargo de criar uma carta do
compromisso e da transação, e sobretudo da transição, foi sem dúvida de todas as
nossas constituintes derivadas – acima, portanto, das que promulgaram as Cartas
de 1934 e 1946 – aquela  que mais avançou na direção de um estado social,
edificado sobre os alicerces da positividade jurídica.124

O  preâmbulo125,  o  conteúdo  e  a  topografia  da  CR/1988  refletem  a  opção  por

garantir direitos e liberdades individuais e sociais126. Enquanto na Constituição de 1967 os

direitos e garantias individuais constavam apenas no art. 150, Capítulo IV do Título II, eles

inauguram a carta política de 1988.

É  na  ordem  jurídica  vigente  que  este  trabalho  analisa  as  consequências  do

desaparecimento de pessoas na ditadura militar e busca formas de reparação eficazes do

dano.  Restabelecida  a  democracia  e  instituído  novo  arcabouço  jurídico,  editaram-se

regras que exigem dos entes públicos o enfrentamento do tema.

O marco normativo também se impôs pela metodologia: estudo de caso da vala

clandestina de Perus, aberta em setembro de 1990, quando já em vigor a nova ordem

constitucional.  Nesta,  a  regra  é  a  publicidade  dos  atos  administrativos  e  a

responsabilidade dos agentes estatais por danos causados a terceiros. A continuidade do

Deputados  em:  http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/anais-da-assembleia-
nacional-constituinte. Acesso em 25 ago. 2014.

123 Destaca a delicada relação da Assembleia  Constituinte  com o Poder Executivo,  especialmente os
enfrentamentos públicos do Presidente da Constituinte, Ulysses Guimarães, e o então Presidente da
República,  José  Sarney.  BONAVIDES,  Paulo.  A Constituição  de  1987-1988  e  a  restauração  do
Estado de Direito. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK,
Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2014. p. 53-59.

124 BONAVIDES,  Paulo.  A Constituição  de  1987-1988  e  a  restauração  do  Estado  de  Direito.  In:
CANOTILHO,  J.  J.  Gomes;  MENDES,  Gilmar  F.;  SARLET,  Ingo  W.;  STRECK,  Lenio  L.  (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2014. p. 59.

125 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna,  pluralista  e  sem preconceitos,  fundada na harmonia social  e  comprometida,  na
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.”

126 No discurso de instalação da Assembleia Constituinte, em 10 de fevereiro de 1987, Ulysses Guimarães
resumiu o desejo de liberdade e mudança do país: “Ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A
Nação quer mudar. A Nação deve mudar. A Nação vai mudar. […] Estamos aqui para dar a essa vontade
indomável  o  sacramento  da  lei.  A Constituição  deve  ser  –  e  será  –  o  instrumento  jurídico  para  o
exercício  da  liberdade  e  da  plena  realização  do  homem  brasileiro.”  Disponível  em:
http://www2.camara.leg.br/comunicacao/institucional/noticias-institucionais/instalacao-da-assembleia-
nacional-constituinte-completa-25-anos-1. Acesso em 13 set. 2014.

http://www2.camara.leg.br/comunicacao/institucional/noticias-institucionais/instalacao-da-assembleia-nacional-constituinte-completa-25-anos-1
http://www2.camara.leg.br/comunicacao/institucional/noticias-institucionais/instalacao-da-assembleia-nacional-constituinte-completa-25-anos-1
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/anais-da-assembleia-nacional-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/anais-da-assembleia-nacional-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/anais-da-assembleia-nacional-constituinte
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ilícito, consistente na não identificação genética dos ossos e devolução dos restos mortais

aos familiares, faz com que sobre ele incidam as normas do momento da aplicação.

A Constituição de 1988 e leis específicas obrigam o Estado brasileiro a identificar

geneticamente os ossos exumados, devolver os restos mortais para sepultamento, prestar

informações sobre as mortes, lavrar as certidões de óbito e assinar a nota de culpa. 

Para  além do  sentimento,  existem as  miudezas  burocráticas  do  dia  a  dia  que

debridam a dignidade, como a tarefa de abrir inventário de quem está morto sem certidão

que ateste ou dispor de imóveis sem outorga uxória do cônjuge desaparecido.

O  art.  3º,  I,  da  CR/1988  prescreve  como  objetivo  fundamental  da  República

Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tal escopo é liame

normativo entre passado, presente e futuro. Não se constrói uma sociedade livre, justa e

solidária sobre escombros de ossos insepultos. O dano resultante do desaparecimento de

pessoas na ditadura é difuso e intergeracional,  porque atinge brasileiros de gerações

passadas, atuais e vindouras.

Também no artigo art. 5º, incisos III, V, X, XIV, XXXIII, XXXIV, XLIII e parágrafos 1º,

2º e 3º, todos da CR/1988, encontram-se os comandos que cobram o fim do silêncio e um

agir estatal efetivo quanto aos desaparecidos políticos de Perus.

Os  familiares  das  vítimas  submetem-se  à  tortura,  a  tratamento  desumano  ou

degradante  até  hoje,  apesar  da  vedação  do  art.  5º,  III,  da  CR/1988127.  Não  receber

notícias  de  entes  queridos  e  não  ter  seus  restos  mortais  para  sepultar  configura

tratamento desumano, degradante e tortura psicológica128. Como esclarece Janaína Teles,

sinistra  construção  do  esquecimento  esta  orquestrada  por  meio  do  terror  do
desaparecimento  de  opositores  políticos  porque  deixa  viva  a  morte  dessas
pessoas por intermédio da tortura que é a ausência de informações e de seus
corpos.  Aos  seus  familiares  só  é  permitido  lembrar  sempre  a  ausência,
reacendendo permanentemente o desejo de libertar-se de um passado que, no
entanto, permanece vivo.129

O  desaparecimento  de  uma  pessoa  perdura  enquanto  as  circunstâncias  de

ausência  e  morte  permanecem  obscuras  e  não  se  localizam  os  restos  mortais.

Impossibilita-se o luto necessário à continuidade da vida.

127 A redação do art. 5º, III,  da CR/1988 é quase idêntica a, do artigo V da Declaração Universal dos
Direitos  Humanos,  da  Organização  das  Nações Unidas  (ONU),  proclamada pela  resolução  217  da
Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1984, cujo texto é: “Ninguém será submetido à
tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.”

128 Sobre o tema: ASSIS, Chico de. et al.  Onde está meu filho? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. No
livro, constam depoimentos de familiares de Fernando Santa Cruz, que desapareceu no Rio de Janeiro
em 23 de fevereiro de 1974. Especula-se que seus restos mortais estão entre os ossos não identificados
retirados do cemitério de Perus.

129 TELES, Janaína (org.).  Mortos e Desparecidos Políticos: reparação ou impunidade? São Paulo:
Humanitas/FFLCH/USP, 2001. p.12.
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Por sua vez,  o art.  5º,  XLIII,  da CR/1988 dispõe que a lei130 considerará crime

inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura, pelo qual respondem

mandantes, executores e os que, podendo evitá-lo, omitem-se. 

O Projeto de Lei do Senado 236/2012 (PLS 236/2012), que trata do novo Código

Penal, prevê a conduta como crime autônomo, ainda que fora do contexto de violência

sistemática,  do Estado ou de grupo, contra a população civil131,  e traz um importante

acréscimo: a imprescritibilidade132 133.

Segundo o art.  1º,  1,  da Convenção contra  a Tortura e outros Tratamentos ou

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, da ONU, tortura é qualquer ato pelo qual se

inflige intencionalmente violenta dor ou sofrimento, físico ou mental, a uma pessoa com o

fim de obter dela, ou de terceiro, informação ou confissão; de puni-la por ato que ela ou

terceiro tenha cometido, ou seja suspeito de cometer; de intimidar ou coagir a vítima ou

terceiro; ou por qualquer razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando

tal dor ou sofrimento é imposto por funcionário público, ou por outra pessoa atuando no

exercício de funções públicas, ou ainda por instigação dele ou com seu consentimento ou

aquiescência134. 

130 A Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, definiu os crimes de tortura.

131 No PLS 236/2012, os crimes de tortura estão previstos no art.  468, dentro do Título XVI da Parte
Especial, intitulado Crimes contra os Direitos Humanos.

132 “Art. 468. Constitui crime de tortura:
I  –  constranger  alguém  com emprego  de  violência  ou  grave  ameaça,  ou  após  ter-lhe  reduzido  a
capacidade de resistência, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação,
declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; b) para provocar ação ou omissão de natureza
criminosa; ou c) por motivo de discriminação ou preconceito de gênero, raça, cor, etnia, identidade ou
orientação sexual, religião, procedência nacional ou regional, ou por outro motivo assemelhado.
II  –  submeter  alguém,  sob  sua  guarda,  poder  ou  autoridade,  com emprego de  violência  ou  grave
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de
caráter preventivo; Pena – prisão, de quatro a dez anos.
§  1º  Na  mesma  pena  incorre  quem  submete  pessoa  presa  ou  sujeita  a  medida  de  segurança  a
sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de
medida legal.
§  2º  Se  a  autoridade  competente  tomar  conhecimento  do  crime  de  tortura  e  não  determinar  as
providências para a sua apuração, incidirá nas penas de prisão, de um a quatro anos.
§ 3º Se resulta lesão corporal grave, a pena é de prisão, de seis a doze anos, e se resulta morte e as
circunstâncias do fato demonstram que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-
lo, prisão de oito a vinte anos.
§ 4º Se em razão do sofrimento físico ou mental advindo da tortura a vítima se suicida, a pena é de
prisão de oito a vinte anos.
§ 5º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I – se o crime é cometido por servidor público; II – se
o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou idoso; ou III – se o
crime é cometido mediante sequestro.
§ 6º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu
exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
§ 7º O crime de tortura é imprescritível, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.”

133 O atual art. 1º, § 6º, da Lei 9.455/1997 diz apenas que o crime de tortura é inafiançável e insuscetível
de graça ou anistia.

134 Conceito de tortura constante do artigo 1º, inciso 1, da Convenção contra a tortura e outros tratamentos



57

Segundo a diretriz do art. 5º, § 2º, da CR/1988, a Convenção contra a Tortura e

outros  Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou  Degradantes,  da  ONU,  foi

incorporada ao ordenamento jurídico por meio do Decreto Legislativo 4, de 23 de maio de

1989, e, depois, promulgada pelo Decreto 40, de 15 de fevereiro de 1991.

Aos familiares  das vítimas,  o  Estado brasileiro  inflige  violenta  dor  e  sofrimento

mental, com resvalos na saúde física, punindo-os por atos dos quais seus parentes foram

suspeitos de cometer. O fato de haver pessoas desaparecidas, sobre as quais o Estado

que as fez desaparecer não presta notícias há décadas, assim como a não identificação

genética de ossadas exumadas e sob custódia de órgãos públicos, configura tortura aos

familiares. É um dano in re ipsa como se verá no terceiro capítulo.

Há duas facetas do dano em estudo. Uma advém de entes públicos, sobretudo das

Forças Armadas, detentores de documentos e informações que esclareceriam as mortes

e as circunstâncias dos desaparecimentos. A essa falta se soma desídia mais recente dos

órgãos incumbidos da identificação genética dos ossos exumados de Perus. Há tortura

psicológica aos familiares das vítimas e violação ao art. 5º, III, da CR/1988, art. 1º, 1, do

Decreto 40, de 15 de fevereiro de 1991, art. 1º, 1, da Convenção contra a Tortura e Outros

Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou  Degradantes  e  art.  V  da  Declaração

Universal dos Direitos Humanos.

Fábio Konder Comparato resume a questão

A Constituição Federal de 1988, de resto, declara que a tortura será considerada
pela lei como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (art. 5º, 43).
Ora, se assim é em relação à tortura, com maior razão deve ser em matéria de
desaparecimento forçado de pessoas, crime sem dúvida mais ignominioso que o
da tortura,  da mesma forma que o homicídio,  em todos os sistemas jurídicos,
sempre  foi  considerado  um  delito  mais  grave  que  o  de  lesões  corporais.
Justamente pelo fato de que a Constituição de 1988 restabeleceu o Estado de
Direito em nosso país, é dever das autoridades estatais do presente, a começar
pelo  Ministério  Público  e  o  Judiciário,  reexaminar  a  validade  das  leis  editadas
durante o regime militar, à luz dos princípios fundamentais proclamados no art. 1º
da Constituição e das normas internacionais sobre Direitos Humanos.135

Não existe hoje,  no Brasil,  o crime de desaparecimento forçado136.  Tramita,  em

ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, adotada pela Resolução 39/46, da Assembleia Geral das
Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1984.

135 COMPARATO,  Fábio  Konder.  A  responsabilidade  do  Estado  brasileiro  na  questão  dos
desaparecidos  durante  o  regime  militar. In:  TELES,  Janaína  (org.).  Mortos  e  Desparecidos
Políticos: reparação ou impunidade? São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001.p. 60.

136 Na falta de tipo penal específico, o Ministério Público Federal tem proposto denúncias imputando aos
militares  e  agentes  estatais,  sobre  os  quais  recaem  indícios  e  fortes  suspeitas  de  prática  de
desaparecimentos  forçados,  os  crimes  de  homicídio,  sequestro,  ocultação  de  cadáver  e  tortura,
defendendo a tese da imprescritibilidade e de que eles, por serem permanentes, não se submetem à Lei
da  Anistia.  Para  mais  informações  ver  os  Relatórios  do  Grupo  de  Trabalho  do  MPF.  In: BRASIL.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. Grupo de trabalho justiça de
transição: atividades de persecução penal desenvolvidas pelo Ministério Público Federal: 2011-2013 /
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regime de  prioridade,  o  Projeto  de  Lei  do  Senado 6.240/2013  (PLS 6.240/2013)  que

objetiva  acrescentar  o  art.  149-A  ao  Código  Penal  para  tipificar  o  crime  de

desaparecimento forçado de pessoas e reconhecê-lo hediondo137. 

O texto original tinha como objetivo definir o desaparecimento forçado como crime,

adequando o regramento interno ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos

Humanos (CIDH)138. A proposta139, apresentada em 30 de agosto de 2013,  albergava os

desaparecimentos  forçados  ocorridos  na  ditadura  militar,  ao  prever  expressamente  a

coordenação  e  organização  de  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Subprocuradora-Geral  da  República.
Brasília: MPF 2ª CCR, 2014.

137 O PLS 6.240/2013 também acrescenta o inciso VIII ao rol do art. 1º da Lei 8.072, de 25 de julho de
1990 (Lei dos Crimes Hediondos).

138 A propositura  do PLS 6.240/2013 é resvalo  do julgamento da CIDH no caso Gomes Lund  versus
República Federativa do Brasil, cuja sentença, em 2010, recomendou ao país, dentre outras medidas,
tipificar o delito de desaparecimento forçado no ordenamento jurídico interno. Íntegra da sentença da
CIDH  disponível  no  sítio  eletrônico  da  Procuradoria  Regional  da  República  da  3ª  Região:
http://www.prr3.mpf.mp.br/arquivos?func=fileinfo&id=2847. Acesso em 1º jan. 2015.

139 O texto original apresentado tinha a seguinte redação:
Art.  1º  O  Decreto-Lei  nº  2.848,  de  7  de  dezembro  de  1940  (Código  Penal),  passa  a  vigorar

acrescido do seguinte art. 149-A:
“Desaparecimento forçado de pessoa
Art. 149-A. Apreender, deter, sequestrar, arrebatar, manter em cárcere privado ou de qualquer outro

modo privar alguém de sua liberdade, na condição de agente do Estado, de suas instituições ou de grupo
armado ou paramilitar, ocultando ou negando a privação de liberdade ou deixando de prestar informação
sobre a condição, sorte ou paradeiro da pessoa a quem deva ser informado ou tenha o direito de sabê-lo:
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem ordena, autoriza,  consente ou de qualquer forma atua para
encobrir, ocultar ou manter ocultos os atos definidos neste artigo, inclusive deixando de prestar informações
ou de entregar documentos que permitam a localização da vítima ou de seus restos mortais, ou mantém a
pessoa desaparecida sob sua guarda, custódia ou vigilância.

§  2º  Para  efeitos  deste  artigo,  considera-se  manifestamente  ilegal  qualquer  ordem,  decisão ou
determinação de praticar o desaparecimento forçado de uma pessoa ou ocultar documentos ou informações
que permitam a sua localização ou a de seus restos mortais.

§ 3º Ainda que a privação de liberdade tenha sido realizada de acordo com as hipóteses legais, sua
posterior ocultação ou negação, ou a ausência de informação sobre o paradeiro da pessoa, é suficiente
para caracterizar o crime.
Desaparecimento forçado qualificado

§ 4º Se houver emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou se do fato resultar aborto ou
lesão corporal de natureza grave ou gravíssima: Pena – reclusão, de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) anos, e
multa.

§ 5º Se resulta morte:
Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.
§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade):
I – se o desaparecimento durar mais de 30 (trinta) dias;
II – se o agente for funcionário público;
III – se a vítima for criança ou adolescente, idosa, portadora de necessidades especiais ou gestante

ou tiver diminuída, por qualquer causa, sua capacidade de resistência.
Colaboração premiada
§ 7º Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder a redução da pena, de um a

dois  terços,  ao  acusado  que,  sendo  primário,  tenha  colaborado  efetiva  e  voluntariamente  com  a
investigação e o processo criminal, desde que essa colaboração contribua fortemente para a produção dos
seguintes resultados:

I – a localização da vítima com a sua integridade física preservada; ou
II – a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa e das circunstâncias do

desaparecimento.

http://www.prr3.mpf.mp.br/arquivos?func=fileinfo&id=2847
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imprescritibilidade do delito (§ 8º do art. 149-A) e caracterizá-lo como crime de natureza

permanente, consumado de forma contínua enquanto a pessoa não for libertada ou não

for esclarecida sua sorte, condição e paradeiro, ainda que ela já tenha falecido (§ 10º do

art. 149-A).

O  deputado  Jair  Bolsonaro140 apresentou  substitutivo  ao  PLS  excluindo

expressamente os fatos ocorridos no regime ditatorial, ao acrescer, ao texto do § 8º do

art.  145-A,  a  expressão  “ressalvado  o  alcance  da Lei  nº  6.683,  de  28  de agosto  de

1979”141.

Mais que uma simples mudança de texto, tal alteração reflete a má vontade política

no enfrentamento do tema dos desaparecimentos forçados havidos na ditadura militar.

No caso concreto, também incide o art. 5º, V, da CR/1988 que assegura o direito

de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à

imagem.  Aqui  a  sua  aplicação  introduz  questões  que  serão  detalhadas  no  terceiro

capítulo, quando se tratará do dano em si. O desaparecimento de pessoas e a ausência

de informações sobre elas configura, a um só tempo, dano material e moral, que vai além

do dano individual e do coletivo, mas atinge difusamente todos os brasileiros.

Há a indenização pecuniária dos danos, mas o que avulta é a reparação por meio

de  obrigações  de  fazer  específicas  oponíveis  ao  Estado  e  seus  agentes:  identificar

geneticamente, devolver os restos mortais, disponibilizar documentos públicos, publicizar

§ 8º Os delitos previstos neste artigo são imprescritíveis. 
§  9º  A lei  brasileira  será  aplicada  nas  hipóteses da Parte  Geral  deste  Código,  podendo o juiz

desconsiderar  eventual  perdão,  extinção  da  punibilidade  ou  absolvição  efetuadas  no  estrangeiro,  se
reconhecer que tiveram por objetivo subtrair o acusado à investigação ou responsabilização por seus atos
ou que foram conduzidas de forma dependente e parcial, que se revele incompatível com a intenção de
submeter a pessoa à ação da justiça.
Consumação do desaparecimento

§ 10. Os delitos previstos neste artigo são de natureza permanente e são consumados de forma
contínua enquanto a pessoa não for libertada ou não for esclarecida sua sorte, condição e paradeiro, ainda
que  ela  já  tenha  falecido.”  Texto  original  disponível  em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1123680&filename=PL+6240/2013
Acesso em 14 de nov. de 2014.
140 Na fundamentação do substitutivo, o Deputado Jair Bolsonaro declara haver recebido o Ofício 13.217 –

GM/Aspar-MD, de 25 de outubro de 2013, do Ministério da Defesa, que sugeriu a supressão de parte da
proposta contida no § 8º do art. 149-A para excluir, do âmbito de incidência do PLS, os fatos ocorridos
na ditadura militar brasileira. O argumento do Ministério da Defesa foi a aparente inconstitucionalidade
do dispositivo em razão da prescritibilidade dos delitos cometidos no período, por força da Lei 6.683, de
28  de  agosto  de  1979  (Lei  da  Anistia).  Disponível  em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1192387&filename=Tramitacao-SBT+1+CDHM+%3D%3E+PL+6240/2013 .  Acesso  em 14  de
nov. de 2014.

141 O  texto  aprovado  na  Comissão  de  Direitos  Humanos e  Minorias  da  Câmara  dos  Deputados,  em
dezembro de 2013, ficou com a seguinte redação: “os delitos previstos neste artigo são imprescritíveis,
ressalvado o alcance da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979.” Atualmente o PLS 6.240/2013 aguarda
parecer do relator na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1192387&filename=Tramitacao-SBT+1+CDHM+%3D%3E+PL+6240/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1192387&filename=Tramitacao-SBT+1+CDHM+%3D%3E+PL+6240/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1123680&filename=PL+6240/2013
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informações.  Este  trabalho  menciona  as  medidas  indenizatórias  pecuniárias,  mas  se

centra na reparação imaterial do dano, que se defende ser difuso.

Ressalte-se que o direito de resposta do art. 5º, V, da CR/1988 não se confunde

com o antes previsto na Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 (Lei de Imprensa), publicada

durante a ditadura militar142. 

O Supremo Tribunal  Federal  (STF)  julgou procedentes  os  pedidos da ação de

descumprimento  de  preceito  fundamental  130  (ADPF  130/DF)143144 e  declarou  não

recepcionada  integralmente  aquela  lei.  Excluído  do  ordenamento  jurídico  o  direito  de

resposta nela previsto, a discussão atem-se ao conteúdo do art. 5º, V, da CR/1988, que

garante réplica proporcional ao agravo.

O texto constitucional é expresso quanto à não prejudicialidade da indenização por

dano material, moral ou à imagem, que se podem cumular. 

142 O direito de resposta era disciplinado no Capítulo IV, arts. 29 a 36, da Lei 5.250/1967.
143 A ADPF 130/DF foi ajuizada, em 19 de fevereiro de 2008, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT)

para declarar não recepcionados artigos da Lei de Imprensa e dar interpretação conforme a Constituição
a outros dispositivos do mesmo diploma. A medida liminar foi deferida, em 21 de fevereiro de 2008, para
suspender os processos em curso e os efeitos de decisões judiciais relativos aos dispositivos de lei
impugnados. O julgamento definitivo ocorreu em 30 de abril de 2009 e o acórdão foi publicado no Diário
de Justiça em 12 de maio de 2009.

144 Trecho importante do voto do Ministro Relator Carlos Ayres Brito definiu a extensão da decisão: “[...]
10.2.  Incompatibilidade  material  insuperável  entre  a  Lei  nº  5.250/67  e  a  Constituição  de  1988.
Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo material ou de substância (vertical), contamina
toda a Lei de Imprensa: a) quanto ao seu entrelace de comandos, a serviço da prestidigitadora lógica de
que, para cada regra geral afirmativa da liberdade, é aberto um leque de exceções que praticamente
tudo desfaz; b) quanto ao seu inescondível efeito prático de ir além de um simples projeto de governo
para alcançar a realização de um projeto de poder,  este a se eternizar no tempo e a sufocar todo
pensamento crítico no País.10.3. São de todo imprestáveis as tentativas de conciliação hermenêutica da
Lei 5.250/67 com a Constituição, seja mediante expurgo puro e simples de destacados dispositivos da
lei, seja mediante o emprego dessa refinada técnica de controle de constitucionalidade que atende pelo
nome  de  “interpretação  conforme  a  Constituição”.  A técnica  da  interpretação  conforme não  pode
artificializar  ou forçar  a  descontaminação da parte  restante  do  diploma legal  interpretado,  pena  de
descabido incursionamento do intérprete em legiferação por conta própria. Inapartabilidade de conteúdo,
de fins e de viés semântico (linhas e entrelinhas) do texto interpretado. Caso-limite de interpretação
necessariamente conglobante ou por arrastamento teleológico, a pré-excluir do intérprete/aplicador do
Direito  qualquer  possibilidade  da  declaração  de  inconstitucionalidade  apenas  de  determinados
dispositivos  da  lei  sindicada,  mas  permanecendo  incólume  uma  parte  sobejante  que  já  não  tem
significado autônomo. Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos
nem  as  finalidades  da  norma  interpretada.  Impossibilidade  de  se  preservar,  após  artificiosa
hermenêutica de depuração, a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a lei federal nº 5.250/67) que
foi ideologicamente concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um todo
pro indiviso.  11.  EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum,
notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal
às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de
replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua
honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal.
Norma, essa, “de eficácia plena e de aplicabilidade imediata”, conforme classificação de José Afonso da
Silva. “Norma de pronta aplicação”, na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em
obra  doutrinária  conjunta. Íntegra  da  ADPF  130/DF  disponível  no  sítio  eletrônico  do  STF:
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf
?seqobjetoincidente=12837 . Acesso em 10 set. de 2014.

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=12837
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=12837
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Por sua vez, o art. 5º, X, da CR/1988 prescreve a inviolabilidade da intimidade, da

vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por

dano material ou moral decorrente de violação. A incidência desse dispositivo sobre os

desaparecidos políticos parte do reconhecimento destes como sujeitos de direitos, cuja

honra  e  imagem se  devem tutelar.  A interpretação  sistêmica  da  Constituição  permite

estender a proteção dada pelo inciso X, do art. 5º, aos restos mortais e despojos.

O cadáver,  embora não tenha personalidade jurídica,  extinta  com a morte145,  é

sujeito de direitos 146, inclusive de direitos da personalidade.

O conceito de sujeitos de direito não se confunde com o de pessoa. Enquanto esta

é o sujeito  de direito  com capacidade plena ou ilimitada na ordem civil,  aqueles são

dotados de capacidade civil limitada à sua proteção ou à consecução de seus fins.

Rabindranath  V.  A.  Capelo  de  Sousa,  em  comentário  à  tutela  geral  da

personalidade  do  morto  no  direito  português,  expõe  argumentos  aplicáveis  ao

ordenamento jurídico brasileiro:

Com  a  morte  de  uma  pessoa  física  cessa,  pelo  menos  neste  mundo,  a  sua
actividade característica e extingue-se, nos termos do nº 1 do art. 68 do Código
Civil,  a  sua personalidade  jurídica,  ou seja,  a  sua aptidão para  ser  sujeito  de
relações  jurídicas.  Porém,  isso  não  impede,  desde  logo,  que  haja  bens  da
personalidade física e moral do defunto que continuam a influir no curso social e
que, por isso mesmo, perduram no mundo das relações jurídicas e como tais são
autonomamente protegidos. É particularmente o caso do seu cadáver, das partes
destacadas  do  seu  corpo,  da  sua  vontade  objectivada,  da  sua  identidade  e
imagem, da sua honra, do seu bom nome e da sua vida privada, das suas obras e
das demais objectivações criadas pelo defunto e nas quais ele tenha, de modo
muito pessoal, imprimido a sua marca. E, mais até do que uma mera tutela de
bens jurídicos, a nossa lei estabelece uma permanência genérica dos direitos da
personalidade do defunto após a sua morte,  ao preceituar o art.  71º,  nº  1,  do
Código Civil  que <os direitos de personalidade gozam igualmente de protecção
depois  da  morte  do  respectivo  titular>.  Ou  seja,  o  nosso  Código  Civil,  por
considerar que esses direitos post mortem continuam a corresponder a interesses
próprios afirmados ou potenciados em vida do defunto e como tais juridicamente
relevantes, como que os hipostasia, separadamente e apesar da extinção jurídica
do  seu  titular,  declarando  a  continuação  desses  mesmos  direitos,  não
dependentes de uma vida actual, embora recoloque noutros termos a questão da
sua titularidade […].147

Para Adriano de Cupis148, se a personalidade não existe depois da morte, nem por

isso o cadáver deixa de ser considerado pelo ordenamento jurídico. O corpo humano,

extinta a vida, torna-se coisa  extra commercium,  que não pode ser objeto de direitos

145 Art. 6º do Código Civil. “A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto
aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.”

146 LÔBO, Paulo. Direito Civil: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 99.
147 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo.  O direito geral  de personalidade. Coimbra:

Editora Coimbra, 1995. p. 188-193.
148 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana, 2004. p. 98-99.
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privados patrimoniais. Se não é a pessoa, enquanto viva, objeto de direitos patrimoniais,

não pode sê-lo também o cadáver. Este, apesar da mudança de substância e função,

conserva resíduo da pessoa.

Esta [a dignidade humana] é preservada plenamente mediante a realização do
destino normal do cadáver, que consiste em ser dado à paz da sepultura, segundo
as formas admitidas pelo  ordenamento jurídico;  e também não deixa de o ser
quando  entregue  a  institutos  científicos  ou  para  práticas  anatômicas.  Nenhum
outro destino é possível. O cadáver é, além disso, objeto de um direito privado
não-patrimonial,  emergente  do  costume  e  que  compreende  a  faculdade  de
determinar  o  modo e  a  forma do  seu  destino  normal.  Tal  direito  respeita  aos
parentes do defunto, em razão do sentimento de piedade que os liga ao próprio
defunto.149

 Rabindranath  V.  A.  Capelo  de  Sousa  entende  o  cadáver  como  um  bem  da

personalidade  de  pessoa  falecida  e,  como  tal,  automaticamente  objeto  imediato  de

relações jurídicas150.

No caso concreto, além do direito subjetivo dos familiares à disposição do cadáver,

porque o Estado pôs fim às vidas, escondeu os corpos, exumou as ossadas e não as

identificou ou prestou informações até hoje, há interesse e direito difuso a transbordar das

esferas de direito dos parentes.

São  dois  fenômenos  jurídicos  simultâneos:  o  dano  individual  que  atinge  os

familiares das vítimas e o dano difuso que afeta a sociedade brasileira. Os dois exsurgem

da falta de informações e do agir tímido dos entes públicos.

Justamente os incisos XIV, XXXIII e XXXIV do art. 5º da CR/1988 tratam do acesso

149 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana, 2004.p. 99.
150 O autor  traz ainda um resumo das posições doutrinárias,  no direito  europeu,  relativas à natureza

jurídica do cadáver: “No sentido de que o cadáver reveste a natureza de uma coisa fora do comércio,
pois pode ser objeto de relações jurídicas (art 202º, nº 1 do CC) e, por sua natureza, é insusceptível de
apropriação individual (v. art.  202º, nº 2, do Código Civil) cfr.  Orlando de Carvalho, Teoria Geral da
Relação Jurídica, cit. 1970, pag. 54; CARVALHO MARTINS, Antonio, A colheita de órgãos e tecidos do
cadáver, Coimbra Ed., 1986, págs.42 e segs. e 93 e segs. e Adriano de Cupis, I diritti della personnalità,
cit., pág. 188 e seg. Diferentemente, CUNHA GONÇALVES, Luís, Tratado de Direito Civil, I, Coimbra
Ed., 1929, pag. 304, entendia que o cadáver era pessoa e assim se tinha pronunciado a sent. Trib.
Lisboa de 31 de agosto de 1874 (RLJ, VII, 345). Para GOMES DA SILVA, Manuel, Colheita de órgãos e
tecidos nos cadáveres,  Pareceres da Câmara Corporativa, 1963, II, pag. 210 e segs., e Esboço de uma
concepção personalista do Direito, RFDUL XVII, pag. 223 e segs. e PAULO CUNHA, Teoria Geral do
Direito Civil, Lisboa, S.S.U.L. 1971-2, pag. 154, o cadáver seria um “tertium genus”, nem pessoa nem
coisa, mas um ente subordinado a fins próprios das pessoas, só podendo ser tomado pelo direito como
“acessório ou extensão das pessoas”. CASTRO MENDES, Direito Civil, Teoria Geral, cit., I, pag. 243, e
II, págs. 170 e segs. e 255 e seg., defende que o cadáver não é uma coisa jurídica no sentido dos arts.
202º e 203º CC, mas um bem de personalidade que também é objeto mediato de relações jurídicas e
que reveste uma natureza extra-comercial. Aderimos no essencial a esta última concepção, porque do
confronto do art. 202º CC com o art. 203º CC também nos parece resultar um conceito menos amplo de
coisa, donde deverão ser excluídos, nomeadamente, os bens de personalidade. Particularizamos, no
entanto, que o cadáver é um bem da personalidade de pessoa falecida abrangido pelo regime do art.
71º CC e, como tal, é automaticamente objeto imediato de relações jurídicas (cfr., infra, nota (894).” In:
CAPELO DE SOUSA,  Rabindranath  Valentino  Aleixo.  O direito  geral  de  personalidade. Coimbra:
Editora Coimbra, 1995. p. 189.
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amplo à informação, que reflete a opção democrática por publicidade e transparência na

esfera  pública.  Assegura-se  a  todos  o  acesso  à  informação  de  interesse  particular,

coletivo ou geral, que deve ser prestada pelos órgãos públicos no prazo da lei, sob pena

de responsabilidade.

Apesar do avanço do texto constitucional, a parte final do art. 5º, XXXIII, reflete

reminiscências de grupos conservadores ao manter  reserva de sigilo  imprescindível  à

segurança da sociedade e do Estado. Apenas em maio de 2012, entrou em vigor a Lei

12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), que regulamentou

aquele inciso e disciplinou os procedimentos a serem observados pelos entes federativos,

administração direta e indireta. É essa a matéria do capítulo 4.

Por fim, há ainda os parágrafos 1º, 2º e 3º da CR/1988 que impõem a aplicação

imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais e a internalização

de  tratados  e  convenções  internacionais  sobre  direitos  humanos  como  emendas

constitucionais se aprovadas pelo Congresso Nacional na mesma sistemática destas151.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa

Rica) entrou em vigor para o Brasil em 25 de setembro de 1992, data em que o país

depositou a carta de adesão, e foi promulgada pelo Decreto 678, de 6 de novembro de

1992.152 Ao incorporá-la ao ordenamento jurídico, o país se comprometeu a cumprir os

preceitos nela previstos e a zelar pela eficácia destes.

Na  Constituição da República,  art.  37,  §  6º,  há  também previsão expressa  da

responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes153. Aqui se

detém na  reparação  específica  do  dano  resultante  da  não  identificação  das  ossadas

exumadas da vala clandestina de Perus. Um dano concreto, comprovado, permanente e,

151 A previsão foi  inserida na CR/1988 pela Emenda Constitucional  45,  de 30 de dezembro de 2004.
Atualmente apenas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência goza desse status
normativo.

152 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa
Rica, foi incroporada ao ordenamento jurídico interno com status de norma supralegal.

153 Com base nesse dispositivo o Ministério Público Federal vem ajuizando ações civis públicas em cujos
pedidos consta requerimento regressivo para que os agentes públicos que torturaram pessoas restituam
ao erário os valores pagos a título de indenização às vítimas. Ver: Ação civil pública 2008.61.00.011414-
5, ajuizada pela Procuradoria da República de São Paulo contra a União, Carlos Alberto Brilhante Ustra
e Audir Santos Maciel. Sentença da 8ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo, de 5 de maio de 2010,
julgou improcedentes os pedidos de a) condenar os réus Carlos Alberto Brilhante Ustra e Audir Santos
Maciel a reparar todos os danos listados pelo autor; b) perda das funções públicas que eventualmente
exerçam; e c) impedir a investidura em qualquer nova função pública. Os outros pedidos, dentre eles o
de condená-los a reparar regressivamente os danos suportados pelo erário especificamente quanto aos
casos  ocorridos  nos  períodos  em que  comandaram o  DOI/CODI  do  II  Exército,  não  foram sequer
conhecidos, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. As principais petições constam no
sítio  eletrônio  da  Procuradoria  da  República  da  3ª  Região.  Disponível  em:
http://www.prr3.mpf.mp.br/component/content/147?task=view. Acesso em: 1º set. de 2014.

http://www.prr3.mpf.mp.br/component/content/147?task=view
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como se verá, difuso.

Portanto, há previsão suficiente na Constituição da República a impelir os entes

públicos a identificar, prestar informações sobre as circunstâncias dos desaparecimentos

e devolver os despojos mortais aos familiares das vítimas.

Para  se  concluir  nesse  sentido,  não  é  necessário  lançar  mão  do  direito

intertemporal  ou dos institutos da Justiça de Transição, basta analisar o ordenamento

jurídico interno. O motivo é simples:  da  lesão  decorrem danos permanentes.e o direito

aplicável é o hoje em vigor.

Se um Estado sequestrou e matou cidadãos é este Estado que deve devolvê-los à

sociedade. A impossibilidade material de restituição ao status quo ante exige, ao menos, o

reconhecimento do que ocorreu.
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2.2  O  reconhecimento  oficial  dos  desaparecidos  políticos  -  Lei  9.140,  de  4  de

dezembro de 1995

A análise dos diplomas legais que disciplinam relações jurídicas decorrentes do

período de exceção demonstra a dificuldade brasileira de lidar com heranças da ditadura

militar154. Passaram-se anos até a edição de leis sobre os desaparecidos políticos e as

que existem ainda possuem fortes resquícios de autoritarismo e falta de transparência.

A primeira  alusão  aos  desaparecidos políticos  ocorreu na  Lei  6.683,  de  28  de

agosto de 1979 (Lei da Anistia), cujo art. 6º reconheceu a legitimidade do cônjuge, de

qualquer parente afim, na linha reta ou colateral, ou do Ministério Público para requerer

declaração  de  ausência  de  pessoa  que,  envolvida  em  atividades  políticas,  estivesse

desaparecida de seu domicílio até a data de vigência da lei,  sem que dela houvesse

notícias por mais de um ano155.

Devia-se  instruir  o  pleito,  a  ser  deduzido  no  Poder  Judiciário,  com  prova  da

legitimidade do requerente e da documentação comprobatória do desaparecimento, se

existente. Aqui residia o problema. Ainda na ditadura, inexistia acesso a documentos e

vigia o temor. Os familiares das vítimas não tinham sequer provas de que elas foram

capturadas e sequestradas por agentes públicos. A previsão de arrolar, no mínimo, três

testemunhas era inexequível (art. 6º, § 1º, da Lei 6.683/1979).

Diante do pedido, o juiz tinha duas opções. Caso considerasse a documentação

154 Várias leis editadas durante a ditadura militar e materialmente incompatíveis com a Constituição da
República de 1988 permanecem em vigor. A Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa) era uma delas, até o
julgamento da ADPF 130/DF pelo STF. A Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980 (Estatuto do Estrangeiro),
foi inspirada na lógica da segurança nacional e veda aos estrangeiros residentes no Brasil  qualquer
atividade política (art.  107). A Lei  5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)  foi
aprovada em plena ditadura, assim como o Decreto-lei 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar). Este até hoje permite que civis sejam processados em Cortes militares. Esse rescaldo legislativo
tem razões políticas: revela a dificuldade para chegar a consensos sobre mudanças estruturais no país.

155 “Art. 6º O cônjuge, qualquer parente, ou afim, na linha reta, ou na colateral, ou o Ministério Público,
poderá requerer a declaração de ausência de pessoa que, envolvida em atividades políticas, esteja, até
a data de vigência desta Lei, desaparecida do seu domicílio, sem que dela haja notícias por mais de 1
(um) ano.
§ 1º – Na petição, o requerente, exibindo a prova de sua legitimidade, oferecerá rol de, no mínimo, 3
(três) testemunhas e os documentos relativos ao desaparecimento, se existentes.
§ 2º – O juiz designará audiência, que, na presença do órgão do Ministério Público, será realizada nos
10 (dez) dias seguintes ao da apresentação do requerente e proferirá, tanto que concluída a instrução,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sentença, da qual, se concessiva, não caberá recurso.
§  3º  –  Se  os  documentos  apresentados  pelo  requerente  constituírem  prova  suficiente  do
desaparecimento, o juiz, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, proferirá, no prazo de
5  (cinco)  dias  e  independentemente  de  audiência,  sentença,  da  qual,  se  concessiva,  não  caberá
recurso.
§ 4º – Depois de averbada no registro civil, a sentença que declarar a ausência gera a presunção de
morte do desaparecido, para os fins de dissolução do casamento e de abertura de sucessão definitiva.”
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suficiente, após ouvir o Ministério Público em vinte e quatro horas, proferiria sentença no

prazo  de  cinco  dias.  Do  contrário,  designaria  audiência  e,  concluída  a  instrução

probatória, decidiria. Em ambas as situações, da sentença concessiva não cabia recurso.

Após averbada no registro  civil,  a  sentença que declarasse a  ausência  gerava

presunção de morte do desaparecido para fins de dissolução do casamento e de abertura

de sucessão definitiva (art. 6º, §4º, da Lei 6.683/1979).

O procedimento especial previsto na Lei 6.683/1979 para declaração de ausência

suprimiu a sucessão provisória prevista nos arts.  469 a 480 do Código Civil  de 1916

(CC/1916),  então  em  vigor.  Depois  de  averbada  no  registro  civil,  a  sentença  que

declarava a ausência de pessoa “envolvida em atividades políticas” gerava presunção de

morte do desaparecido para dois fins específicos: dissolução do casamento e abertura já

da sucessão definitiva, sem passar pela sucessão provisória.

Contudo, a dificuldade de instruir os requerimentos com provas suficientes para

atestar o desaparecimento fez incidir sobre a situação da maioria dos familiares a norma

geral dos artigos 463 a 483 do CC/1916.

Isto  é,  para  disposição  de  bens  do  desaparecido,  primeiro  instaurava-se  a

curadoria (art. 463 do CC/1916), apenas após dois anos sem notícias, ou quatro anos, se

houvesse representante  do ausente,  poderiam os interessados pleitear  a  abertura  da

sucessão provisória. Eram legitimados: a) o cônjuge não separado judicialmente; b) os

herdeiros presumidos legítimos ou os testamentários; c) os que tivessem sobre os bens

do ausente direito subordinado à condição de morte e;  d)  os credores de obrigações

vencidas e não pagas. A sucessão definitiva somente poderia ser requerida após trinta

anos  do  trânsito  em  julgado  da  sentença  que  concedeu  a  abertura  da  sucessão

provisória.  Nesse  interregno,  questões  práticas  dificultaram a  vida  dos  familiares  dos

desaparecidos.

Em primeiro lugar,  o CC/1916 previa  apenas três hipóteses para dissolução do

casamento  (art.  315):  a)  morte  de  um  dos  cônjuges;  b)  nulidade  ou  anulação  do

casamento;  c)  desquite  amigável  ou  judicial.  Posteriormente,  a  Lei  6.515,  de  26  de

dezembro de 1977, excluiu o desquite e incluiu a separação judicial e o divórcio como

causas de término da sociedade conjugal.

Assim, a pessoa casada cujo cônjuge desaparecesse, além de não poder contrair

novas núpcias, ficava impedida de exercer vários direitos. O parágrafo único do art. 315

do CC/1916 era expresso: o casamento válido só se dissolveria pela morte de um dos

cônjuges.  Sem certidão de óbito,  não havia como provar  a  extinção da pessoa e do
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casamento.

Tampouco caberia ajuizar ação de desquite, com fundamento no art. 317, IV, do

CC/1916156,  pois  não se tratava de abandono voluntário  do lar  conjugal.  Apesar  de o

Código de 1916 tratar a ausência como uma espécie de incapacidade, o que, em tese,

legitimaria  os  ascendentes  ou  irmãos  do  cônjuge  desaparecido  a  representá-lo  em

eventual ação de desquite (art. 316, parágrafo único do CC/1916)157, a situação não se

enquadrava no rol taxativo do art. 317. O desaparecimento não era voluntário.

Ou seja, os desaparecidos foram tratados como ausentes, sem imputação de nexo

causal  entre  o  sumiço  e  o  Estado.  Houve apenas presunção de morte  relativamente

àqueles cujos familiares conseguiram provar o desaparecimento. Na prática, uma lei sem

eficácia158.

Somente  dezesseis  anos  depois,  a  Lei  9.140,  de  4  de  dezembro  de  1995,

reconheceu  como  mortas  pessoas  desaparecidas  por  participar,  ou  acusadas  de

participar, de atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de

1979. Este lapso temporal reduzido foi um dos vários dissensos nos debates sobre o texto

por excluir o termo final da ditadura159.

Pela primeira vez, o Estado brasileiro assumiu a responsabilidade civil da questão.

O Anexo I da Lei 9.140/1995 trouxe o nome de 136 pessoas mortas por agentes públicos

cujas  certidões  de  óbitos  –  e  não  mais  declarações  de  ausência  –  poderiam  ser

156 “Art. 317. A ação de desquite só se pode fundar em algum dos seguintes motivos:
I. Adultério.
II. Tentativa de morte.
III. Sevícia, ou injúria grave.
IV. Abandono voluntário do lar conjugal, durante dois anos contínuos.”

157 “Art. 316. A ação de desquite será ordinária e somente competirá aos cônjuges.
Parágrafo único. Se, porém, o cônjuge for incapaz de exercê-la, poderá ser representado por qualquer
ascendente, ou irmão.”

158 A situação de incerteza das famílias dos desaparecidos políticos é vista em artigo de Marcelo Rubens
Paiva, publicado na revista Veja em 10 de maio de 1995, p. 106-107. O seu pai, o ex-deputado Rubens
Paiva  desapareceu  em  20  de  janeiro  de  1971.  “O  Brasil  atravessou  sem  grandes  turbulências  o
processo  de  transição.  Anistiados  foram  indenizados,  recuperaram  seus  cargos  e  alguns
experimentaram o poder, como é o caso do atual presidente. Os familiares dos mortos pela ditadura que
tiveram os  corpos  devolvidos  puderam requerer  indenizações.  No  entanto,  restam 144 famílias  de
desaparecidos presas a uma espécie de limbo da história. Há 25 anos, a família Rubens Paiva está
engasgada: 25 anos!!! Até hoje, temos dificuldades em tocar os negócios da família, já que o estado civil
de Eunice Paiva, minha mãe, é incerto. A quem interessa prolongar esse estado de incerteza? Que tipo
de democracia é essa que aniquila seu passado? Não é possível que um regime consolidado tenha
medo de olhar para trás.” PAIVA, Marcelo Rubens. Nós não esquecemos. In: TELES, Janaína (org.).
Mortos e Desparecidos Políticos: reparação ou impunidade? São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP,
2001.p. 46.

159 Para dimensão dos debates sobre a Lei 9.140/1995 ver as reportagens publicadas na Folha de São
Paulo entre os anos de 1992 e 1997, algumas das quais foram convertidas em artigos e constam no
livro de TELES, Janaína (org.).  Mortos e Desparecidos Políticos: reparação ou impunidade? São
Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001.
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requeridas  pelo  cônjuge,  companheiro  ou  companheira,  descendente,  ascendente  ou

colateral até o quarto grau, desde que comprovassem tal condição ao oficial de registro

civil das pessoas naturais de seu domicílio (art. 3º).

Simplificou-se  o  procedimento.  Quanto  às  pessoas  constantes  do  Anexo  I,

reconhecidas mortas, os familiares legitimados puderam se dirigir ao oficial de registro

civil com cópia da lei e requisitar a certidão de óbito. Para os demais desaparecidos não

listados,  a  lei  criou  a  Comissão  Especial  sobre  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos

(CEMDP) a qual atribuiu a análise dos pedidos de reconhecimento.

Os debates que precederam a elaboração e publicação da Lei  9.140/1995 não

foram calmos nem unânimes. As Leis 10.536, de 14 de agosto de 2002, e 10.875, de 1º

de junho de 2004, demonstram que divergências sobre o alcance da norma só foram

resolvidas muito tempo depois. Tais leis vieram suprir lacunas identificadas na aplicação

do texto original.

A primeira insatisfação foi com o período de abrangência da norma.

Inicialmente apenas as pessoas desaparecidas entre 2 de setembro de 1961 e 15

de agosto de 1979, por participação ou suspeita de participação em atividades políticas,

poderiam ser reconhecidas mortas.

Ocorre  que  a  ditadura  militar  perdurou  até  1985,  quando  eleições  indiretas

elegeram Tancredo Neves presidente. A tortura e o desaparecimento forçado de pessoas

excederam o tempo inicial previsto na lei. Basta lembrar que a “distensão” do regime de

exceção exaltou os  setores militares  mais extremistas,  conhecidos como “linha dura”,

responsáveis por vários atos para desmoralizar o comando, impedir a redemocratização e

promover o recrudescimento da violência institucional160.

A Lei 10.536/2002 manteve o início em 2 de setembro de 1961, mas estendeu o

termo final  para 5 de outubro de 1988,  data da promulgação da nova Carta Política.

Também  reabriu,  por  mais  cento  e  vinte  dias,  os  prazos  dos  arts.  7º  e  10  da  Lei

9.140/1995. Estes previram cento e vinte dias, a contar da publicação da lei, para que

familiares  de  pessoas  desaparecidas  não  relacionadas  no  Anexo  I  formulassem

requerimento à CEMDP para obter o reconhecimento da condição de desaparecido. O

pleito deveria ser instruído com documentos comprobatórios da pretensão. Caso deferido,

a decisão da CEMDP instruiria o pedido de assento de óbito e legitimaria os familiares,

listados no art. 10 da Lei 9.140/1995, a requerer indenização.

160 Como  exemplos  de  atos  violentos  ocorridos  após  o  lapso  temporal  inicialmente  previsto  na  Lei
9.140/1995, citam-se o atentado a bomba na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio de
Janeiro, ocorrido em 27 de agosto de 1980, e o atentado no Riocentro, havido em 1º de maio de 1981.
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O outro  embate  envolveu as  circunstâncias  dos  desaparecimentos  forçados.  O

texto original do art. 4º, I, b, da Lei 9.140/1995 reconhecera apenas a responsabilidade do

Estado por mortes não naturais “em dependências policiais ou assemelhadas”. Diante da

multiplicidade de locais, muitos deles civis161, em que se prendeu, torturou e matou, na

prática, o texto restritivo impediu a apuração de vários casos de desaparecimentos, que

não se enquadravam na hipótese legal.

A partir de interpretação exegética daquele dispositivo, a CEMDP indeferiu, em 7

de  agosto  de  1997,  por  falta  de  provas  de  haver  ocorrido  atentado  político,  pedido

formulado  por  Hildergard  Angel  Jones,  filha  de  Zuzu  Angel,  morta  em  acidente

automobilístico na Estrada Lagoa-Barra da Tijuca em 1976, fora de dependência policial

ou “assemelhada”. 

Houve pedido de reconsideração,  com base em prova nova – depoimentos  de

testemunhas que presenciaram o acidente e declararam que o automóvel da vítima foi

encurralado para fora da pista – e só então a CEMDP deferiu a pretensão indenizatória. O

trecho final do voto do Relator Luís Francisco Carvalho é o seguinte:

Pode-se dizer que não existe, ainda, a prova direta do envolvimento de agentes da
repressão no episódio. Mas, na sua falta, a prova indiciária pode e deve supri-la.
Se até para a condenação criminal de alguém, os indícios já são suficientes, não
há  motivo  para,  no  âmbito  da  Comissão  especial,  ignorar  esse  processo  de
apuração.
Evidentemente, a decisão baseada em prova indiciária é mais sujeita à incidência
do erro, mas nós decidimos com os elementos do processo e o futuro, se for o
caso, poderá nos corrigir.
O fato é que o panorama probatório mudou drasticamente desde a nossa decisão.
Surgiram novas  e  relevantes  evidências.  Fora  da  perspectiva  política,  não  há
explicação razoável para a falsidade da versão oficial. Minha convicção íntima é a
de que Zuleika Angel Jones foi vítima de atentado político. Não estava detida em
estabelecimento prisional, contudo, a rede de indícios demonstra que seu veículo
foi interceptado e ela, em consequência, eliminada. Para tanto, Zuzu Angel estava
na esfera de domínio dos autores do delito.
É o que basta para o reconhecimento de seu nome para os fins da lei 9.140/95.
Voto pela reconsideração da decisão anterior.162

Um outro exemplo é o caso dos estudantes Jonas José de Albuquerque Barros (17

anos)  e  Ivan  Rocha  Aguiar  (22  anos),  assassinados  na  Avenida  Dantas  Barreto,  em

Recife, no dia 1º de abril de 1964, em protesto contra o golpe militar. Os dois jovens foram

mortos em via pública  após as tropas atirarem contra a multidão  contrária à prisão do

161 A casa  da  morte  em  Petrópolis,  região  serrana  do  Rio  de  Janeiro,  a  Chácara  São  Bento,  em
Pernambuco, são dois exemplos de locais civis em que torturas e mortes foram praticadas. Sobre a
casa da morte de Petrópolis, a Comissão Nacional da Verdade apresentou, em março de 2014, relatório
preliminar de pesquisa, disponível  em:  http://www.cnv.gov.br/index.php/relatorios-parciais-de-pesquisa.
Acesso em 20 nov. 2014.

162 A íntegra do voto do pedido de reconsideração do processo consta em TELES, Janaína (org.). Mortos e
Desaparecidos Políticos: reparação ou impunidade? São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001. p.
345-361.

http://www.cnv.gov.br/index.php/relatorios-parciais-de-pesquisa
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então governador Miguel  Arraes.  A situação não se enquadrava na hipótese da lei  e,

apenas, em outubro de 2004, a família de ambos teve reconhecido o óbito motivado por

fins notoriamente políticos e o direito à indenização163.

Gustavo Gonçalves Ungaro sintetiza164

Importante  discussão  jurídica  aconteceu  no  âmago  da  Comissão  Especial  em
relação aos limites da responsabilidade do Estado em virtude da interpretação da
locução legal “dependências assemelhadas” empregada na expressão inserta no
art. 4º “tenham falecido, por causas não naturais, em dependências policiais ou
assemelhadas”.  Venceu  o  entendimento  de  que  não  se  trata  de  um conceito
territorial relacionado a um local físico geograficamente determinado, mas sim um
conceito jurídico-político, implicando a aceitação da responsabilidade estatal nas
mortes de Carlos Marighela, fulminado na Alameda Casabranca, em São Paulo, e
de Carlos Lamarca, também assassinado fora de dependência pública.

Para sanar lacunas como essas, sobreveio a Lei 10.875/2004, que inseriu os casos

de mortes em consequência de repressão policial sofrida em manifestações públicas ou

em conflitos armados com agentes do poder público.  Também acresceu a hipótese de

suicídios cometidos por pessoas na iminência de serem presas ou em decorrência de

sequelas psicológicas resultantes de atos de tortura praticados por agentes públicos (art.

4º, I, alíneas c e d da Lei 9.140/1995). Para pleitear reconhecimento com base nas novas

hipóteses, os familiares das vítimas teriam prazo de cento e vinte dias a partir de 1º de

junho de 2004.

A Lei 10.875/2004 vinculou a CEMDP à Secretaria Especial de Direitos Humanos

da Presidência da República (SDH/PR) (art. 6º da Lei 9.140/1995) e alterou o inciso IV, do

art.  5º  do texto original.  Este dizia que,  dos sete membros da CEMDP, quatro seriam

escolhidos  entre  os  membros  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Câmara  dos

Deputados, pessoas com vínculo com os familiares das vítimas, membros do Ministério

Público Federal e integrantes das Forças Armadas. Com a alteração, substituiu-se Forças

Armadas pelo Ministério da Defesa.

Aliás, a presença de militares na CEMDP foi duramente criticada pelos movimentos

163 Inicialmente,  ambos  os  processos  foram indeferidos  pela  CEMDP,  em reuniões  de  1997 e  1998.
Reapresentados  depois  da  alteração  da  Lei  9.140/95,  pela  10.875/2004, foram  aprovados  por
unanimidade quando entrou em vigor a nova redação introduzida em 2004. Conforme o relator dos dois
processos,  “a  farta  matéria  jornalística  juntada  aos autos  permite  concluir  que Jonas e Ivan foram
vítimas de um conflito de rua na cidade do Recife, portanto em plena adequação à legislação vigente
que contempla os “que tenham falecido em virtude de repressão policial  sofrida em manifestações
públicas ou em conflitos armados com agentes do poder público.” Os processos administrativos de
Jonas Barros foram os 361/1996, indeferido, e 019/1992, deferido em outubro de 2004. Já os de Ivan
Aguiar  foram  o  288/1996,  indeferido,  e  o  77/2002,  deferido.  Disponível  em:
http://cemdp.sdh.gov.br/modules/desaparecidos/acervo/ficha/cid/240.  Acesso em:  1º  de set.  2014.  No
dia 10 de março de 2014, em sessão pública da 78ª Caravana da Anistia do Ministério da Justiça em
Recife, ambos foram anistiados.

164 UNGARO,  Gustavo  Gonçalves.  Responsabilidade  do  Estado  e  direitos  humanos. São  Paulo:
Saraiva, 2012. p.137.

http://cemdp.sdh.gov.br/modules/desaparecidos/acervo/ficha/cid/240
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sociais e setores da sociedade civil165. A emenda feita posteriormente não foi  suficiente

para  aplainar  a  insatisfação  sobretudo  dos  familiares  dos  mortos  e  desaparecidos

políticos.

Apesar  das  fortes  críticas,  com a  aprovação  da  Lei  9.140/95,  admitiu-se,  pela

primeira vez no país, a responsabilidade objetiva do Estado pela atuação ilícita de seus

agentes de segurança166. A partir daí, os familiares passaram a ter o direito de requerer os

atestados de óbito dos desaparecidos, praticar atos civis que este documento possibilita e

receber indenizações.

165 TELES, Janaína (org.).  Mortos e Desaparecidos Políticos: reparação ou impunidade? São Paulo:
Humanitas/FFLCH/USP, 2001.

166 Conferir  UNGARO,  Gustavo  Gonçalves.  Responsabilidade do Estado e  direitos  humanos. São
Paulo: Saraiva, 2012. p.137.
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2.2.1 Responsabilidade civil objetiva do Estado e a imposição do ônus da prova aos

familiares das vítimas

A Lei  9.140/1995 reconheceu a responsabilidade civil  do  Estado brasileiro  pelo

desaparecimento forçado de pessoas perpetrado por seus agentes entre 2 de setembro

de 1961 e 5 de outubro de 1988, mas incumbiu os familiares das vítimas do ônus da

prova. Essa escolha equivocada do legislador contrariou toda a evolução da teoria da

responsabilidade civil que, gradualmente, saiu da culpa provada para o risco.

Dizer  que  a  Lei  9.140/1995  assumiu  a  responsabilidade  estatal  pelo

desaparecimento  forçado  de  pessoas  durante  a  ditadura  militar  exige  interpretação

teleológica,  pois  não  impede  a  constatação  de  incongruências  internas  no  próprio

diploma. O texto legal  refletiu a resistência de grupos específicos para não imputar a

autoria dos ilícitos167.

Reconheceu-se a morte e haver direito à indenização que seria paga com recursos

do  orçamento  da  União, mas  nada  se  falou  sobre  os  autores  dos  ilícitos  e  sobre  a

obrigação de o próprio Estado divulgar as provas, documentos e informações acerca dos

sequestros e desaparecimentos.

Muito pelo contrário, cuidou-se de, já no art. 2º, inserir uma diretriz interpretativa

expressa: “as disposições desta Lei, e todos os seus efeitos, orientar-se-ão pelo princípio

da reconciliação e de pacificação nacional, expressos na Lei 6.683/1979 (Lei da Anistia).”

Ou seja, limitou-se o conteúdo da Lei dos Desaparecidos às disposições da Lei de Anistia,

apesar de ambas advirem de contextos históricos e político-institucionais distintos.

Assim, o reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro resultante do

desaparecimento de pessoas na ditadura militar deu-se de modo enviesado. 

A Lei  9.140/1995  declarou  mortas  pessoas  detidas  por  agentes  públicos  que

participaram  ou  foram  suspeitas  de  participar  de  atividades  políticas  no  período,

pressupondo,  hipoteticamente,  algumas  circunstâncias  em  que  ocorreram  tais

desaparecimentos. São elas: pessoas que a) por terem participado ou por terem sido

acusadas de participar de atividades políticas, tenham falecido por causas não-naturais,

em  dependências  policiais  ou  assemelhadas168;  b)  tenham  falecido  em  virtude  de

167 Houve escolha minuciosa das palavras, que refletiram, por sua vez, o jogo de interesses que permeou
o debate legislativo. As Forças Armadas e o Ministério da Defesa foram os principais expoentes dessa
resistência.

168 Esta era a única circunstância prevista no texto original da Lei 9.140/1995.



73

repressão policial sofrida em manifestações públicas ou conflitos armados com agentes

do poder público169; c) 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  público170.  Essas  pressuposições,  inseridas

posteriormente  pelas  Leis  10.536/2002  e  10.875/2004,  ampliaram  a  abrangência  da

norma e puseram por terra a discussão sobre o conceito de detenção171.

As  locuções  verbais  do  texto  legal  transparecem a  intencional  neutralidade  do

discurso,  são elas:  “terem participado ou terem sido acusadas de participar”,  “tenham

falecido”,  como se as vítimas simplesmente não tivessem sido assassinadas.  Aliás,  o

termo “causas não-naturais” substitui homicídio no art. 4º, I, b172. Observe-se que, apenas

em um momento (art. 4º I, d), justamente quando fala em suicídio, a lei utilizou a palavra

“tortura”. Termo simplesmente ignorado na redação original.

Logo, não é o art. 1º da Lei 9.140/1995 isoladamente que permite concluir pela

responsabilidade civil  objetiva da União, mas a associação daquele artigo aos demais

dispositivos, como o que cria a CEMDP e a submete à Secretaria de Direitos Humanos da

Presidência da República (SDH/PR) (art.  6º), especifica a composição da CEMDP e a

indicação de seus membros por  livre  escolha do Presidente da República (art.  5º)  e,

sobretudo, vincula as despesas decorrentes das indenizações ao orçamento da União

(art. 15).

Tais  dispositivos,  em  conjunto,  permitem  compreender  que  a  Lei  9.140/1995

aplicou o art. 37, § 6º da CR/1988 para reconhecer que a União responde pelos danos

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Era  o  Código Civil  de  1916  que regulava anteriormente  a  responsabilidade  do

Estado. O seu art. 15 dispunha serem as pessoas jurídicas de direito público civilmente

responsáveis por atos de seus representantes que, nessa qualidade, causem danos a

terceiros, procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei,

salvo o direito regressivo contra os causadores do dano.

Não  havia  consenso  sobre  a  interpretação  dessa  norma.  De  um lado,  os  que

achavam que ela consagrava a teoria da responsabilidade subjetiva173, com necessária

169 Inserida pela Lei 10.875/2004.
170 Inserida pela Lei 10.875/2004.
171 O texto originário falava apenas em “detidas por agentes públicos”.
172 A hipótese  prevista  nesta  alínea foi introduzida  apenas pela  Lei  10.536/2002 e ampliada  pela  Lei

10.875/2004
173 Entendem nesse sentido José dos Santos Carvalho Filho e  Hely  Lopes Meirelles.  In:  CARVALHO

FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 598.
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averiguação da culpa do agente estatal. Doutro, aqueles que anteviam um prenúncio da

responsabilidade  objetiva.  Os  pressupostos  consignados  no  texto  –  o  procedimento

contrário ao direito e a falta a dever prescrito em lei – revelavam que a responsabilidade

estatal não se configurava diante de fatos lícitos, mas apenas por fatos ilícitos174. 

O art.  15 do CC/1916 abrangia a conduta omissiva do Estado desde que esta

correspondesse à falta de cumprimento de dever imposto por lei175.

Sobreveio  a  Constituição  de  1946  (art.  194)176 que  adotou  expressamente  a

responsabilidade objetiva do Estado ao suprimir os pressupostos da conduta contrária ao

direito e da inobservância de dever legal. Instaurou-se divergência sobre se o art. 15 do

Código Civil de 1916 foi, ou não, recepcionado pela Constituição de 1946177. Para uns, a

regra  constitucional  valeria  apenas  para  atos  comissivos,  aplicando-se  o  art.  15  do

CC/1916, que estatuía a responsabilidade subjetiva, para a omissão estatal.

A Constituição de 1967 manteve a responsabilidade civil objetiva do Estado e foi

mais incisiva  ao prever,  em seu art.  105,  que as pessoas jurídicas de direito  público

responderão por danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros,

cabendo ação regressiva contra o funcionário responsável, nos casos de culpa ou dolo.

Este conteúdo foi reproduzido no art. 107 da Emenda nº 1 de 1969.

174 Segundo  João  Agnaldo  Donizeti  e  Diana  Paola  da  Silva  Salomão,  por  volta  da  década  de  30,
predominava  o  entendimento  de  que  os  atos  delitivos  geradores  de  danos,  praticados  por
representantes do Estado que excedessem suas funções, não geravam responsabilidade estatal, pois
aqueles perdiam a qualidade de prepostos deste. Portanto, o agente respondia pessoalmente. Segundo
eles, essa teoria prevalecia porque ocorreram inúmeras revoluções no período, como a Revolução de
1932, em que o Estado foi responsabilizado nos casos de excesso culposo ou doloso dos militares. Teria
sido a partir da Constituição de 1937 (art. 158) que o Estado passou a responder objetivamente pelos
atos de seus funcionários, independentemente da existência de culpa. O art. 158 da “Polaca” tinha o
seguinte  teor:  “Os funcionários  públicos  são  responsáveis  solidariamente  com a  Fazenda nacional,
estadual  ou  municipal  por  quaisquer  prejuízos  decorrentes  de  negligência,  omissão  ou  abuso  no
exercício dos seus cargos.” In: GANDINI, João Agnaldo Donizeti; SALOMÃO, Diana Paola da Silva. A
responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva. Revista de Direito Administrativo 232, p. 199-
230,  2003.  Entende-se,  porém,  que  apenas  a  partir  da  Constituição  de  1946,  adotou-se,  no
ordenamento  jurídico  brasileiro,  a  Teoria  da  Responsabilidade  Objetiva  do  Estado.  No  sentido  da
inovação  da  Constituição  de  1946,  conferir  TELLES,  Eduardo  Maccari.  A responsabilidade  civil  do
Estado por atos omissivos e o novo Código Civil. Revista de Direito da Procuradoria-Geral do Estado
do  Rio  de  Janeiro  nº  57,  2003. p.  127-142.  Disponível  em:
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/775075/DLFE-
46619.pdf/Revista57Doutrina_pg_127_a_142.pdf. Acesso em 20 nov. 2014. 

175 Essa constatação permite compreender a teoria de Oswaldo Bandeira de Mello, seguida por Celso
Antônio Bandeira de Mello, que entende como ato ilícito a omissão que corresponde a um dever legal.

176 “Art. 194. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que
os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros.
Parágrafo único. Caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, quando tiver
havido culpa destes.”

177 Conferir TELLES, Eduardo Maccari. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos e o novo
Código Civil. Revista de Direito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro nº 57, 2003. p.
127-142.  Disponível  em:  http://download.rj.gov.br/documentos/10112/775075/DLFE-
46619.pdf/Revista57Doutrina_pg_127_a_142.pdf. Acesso em 20 nov. 2014. 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/775075/DLFE-46619.pdf/Revista57Doutrina_pg_127_a_142.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/775075/DLFE-46619.pdf/Revista57Doutrina_pg_127_a_142.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/775075/DLFE-46619.pdf/Revista57Doutrina_pg_127_a_142.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/775075/DLFE-46619.pdf/Revista57Doutrina_pg_127_a_142.pdf
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Já a Constituição de 1988 ampliou a extensão da responsabilidade às pessoas

jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, conforme o art. 37, § 6º, e

consagrou, de vez, a teoria objetiva.

Yussef Said Cahali destaca:

se o elemento culpa é previsto (parágrafo único do art. 194 da CF de 1946, do art.
105 da CF de 1967 e do art. 107 da CF de 1969; segunda parte do art. 37, § 6º, da
CF de  1988)  apenas para  assegurar  a  ação  regressiva  das  pessoas jurídicas
contra  os funcionários causadores do dano quando tiver  havido dolo  ou culpa
deles,  daí  resulta,  por  exclusão,  que,  omitindo-se  o  corpo  do  artigo  quanto  a
referir-se ao elemento subjetivo,  terá estabelecido que essas entidades devem
reparar o dano mesmo sem culpa, em qualquer caso; assim, a interpretação que
se  extrai  da  ausência  de  referência  ao  elemento  culpa  do  funcionário na
disposição principal só pode ser a de que prescinde desse elemento subjetivo para
a obrigação de indenizar nele estabelecida; de outra forma não se justificaria tal
omissão, se sempre constou esse elemento na legislação anterior.178

Posteriormente a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o novo Código Civil, passou

a  dispor  no  art.  43:  “As  pessoas  jurídicas  de  direito  público  interno  são  civilmente

responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros,

ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes,

culpa ou dolo.” Este dispositivo é compatível com o art. 37, § 6º da CR/1988, inexistindo

dúvida  de  que,  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  o  Estado  sujeita-se  à  teoria  da

responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo. 

Portanto, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem dano no

desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever de reparar os

respectivos prejuízos, sem que possam trazer em sua defesa a inexistência de culpa.

As divergências doutrinárias se concentram na responsabilidade civil do Estado por

omissão, isto é, se no termo “causem danos a terceiros” (art. 43 do CC/2002) e “causarem

a terceiros” (art. 37, § 6º da CR/1988) estariam incluídos os atos omissivos179. 

De um lado, situam-se os autores que a concebem como subjetiva180, e, do outro,

178 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p.
32.

179 TELLES, Eduardo Maccari. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos e o novo Código Civil.
Revista de Direito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro nº 57, 2003. p. 127-142.
Disponível  em:  http://download.rj.gov.br/documentos/10112/775075/DLFE-
46619.pdf/Revista57Doutrina_pg_127_a_142.pdf. Acesso em 20 nov. 2014. 

180 O precursor foi Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Hoje se destacam Celso Antônio Bandeira de Mello,
Maria Sílvia Zanella Di Pietro, Maria Helena Diniz. Tais autores entendem que a palavra “causarem” do
art. 37, § 6 º da CR/1988 abrange apenas atos comissivos e não os omissivos. A discussão, na verdade,
é de caráter  semântico filosófico sobre se a omissão seria causa ou condição para a ocorrência do
dano. Estes autores entendem que a conduta comissiva é causa do dano e a omissão, no máximo, pode
vir a ser uma condição que propicia a ocorrência do dano, pois causa é o fato que positivamente gera
um resultado e condição é o evento que não ocorreu, mas que, se tivesse ocorrido, teria impedido o
resultado. Dentre estes ainda há uma subdivisão. Há doutrinadores que defendem a responsabilidade
subjetiva do Estado por atos omissivos genéricos, sendo ela objetiva se tais atos forem específicos,

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/775075/DLFE-46619.pdf/Revista57Doutrina_pg_127_a_142.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/775075/DLFE-46619.pdf/Revista57Doutrina_pg_127_a_142.pdf
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os que defendem o caráter objetivo181, consoante o art. 37, § 6º da CR/1988. 

Adota-se a segunda posição. A Constituição de 1988 não diferenciou as condutas

omissivas e comissivas, assim o vocábulo “causarem” do art. 37, § 8º abrange as duas

formas de conduta182.

Particularmente, no tema específico dos desaparecidos políticos, essa discussão é

irrelevante.

Houve o ato de fazer desaparecer pessoas praticado por agentes do Estado ou por

particulares vinculados, ainda que de modo não oficial, aos órgãos de repressão. Este ato

foi  comissivo  e ilícito,  porque,  mesmo de acordo com o ordenamento jurídico vigente

durante  a  ditadura  militar  (Constituições  de  1946,  1967,  Emenda  nº  1/1969  e  leis

ordinárias), nenhuma norma permitia ou autorizava agentes estatais, órgãos policiais ou

Forças  Armadas  a  desaparecer  pessoas.  Pelo  contrário,  o  Código  Penal  (Decreto-lei

2.848, de 7 de dezembro de 1940) continuou em vigor, tipificando o homicídio (art. 121), a

destruição, subtração ou ocultação de cadáver (art. 211), o vilipêndio ao cadáver ou suas

cinzas (art. 212).

Até mesmo as sucessivas Leis de Segurança Nacional183 não autorizaram agentes

públicos a sumirem com pessoas. Para algumas infrações, havia a previsão de pena de

morte, mas, em tese, instaurava-se procedimento formal nas auditorias militares.

Portanto, o ato de fazer desaparecer pessoas, tanto à luz da ordem jurídica vigente

de 1964 a 1988, quanto da ordem contemporânea, é um ato ilícito comissivo pelo qual o

Estado  brasileiro  responde  objetivamente.  Como visto,  tanto  a  Constituição  de  1946,

vinculados a um dever específico de agir, é o caso de Sérgio Cavalieri Filho e Guilherme Couto de
Castro. In: CAVALIERI FILHO, Sérgio.  Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros,
1999; e CASTRO, Guilherme Couto de. A Responsabilidade Civil Objetiva no Direito Brasileiro. Rio
de Janeiro: Editora Forense, 1997. A teoria desenvolvida por Oswaldo Bandeira de Mello, com base no
art. 15 do CC/1916 é de que o ato omissivo que corresponde a um dever imposto por lei é um ato ilícito
e, por isso, a responsabilidade é subjetiva.

181 José de Aguiar Dias, Odete Medauar, Álvaro Lazzarini, Yussef Said Cahali, Gustavo Tepedino são no
sentido de que o art. 37, § 6º da CR/1988 impõe a responsabilidade civil objetiva tanto para conduta
comissiva quanto para a omissiva. Estes autores defendem que o comportamento omissivo do agente
público é causa e não simples condição do evento danoso, pois causa é todo fenômeno capaz de
produzir um poder jurídico pelo qual alguém tem o direito de exigir de outrem uma prestação de dar,
fazer ou de não fazer.  José dos Santos Carvalho Filho  tem um posicionamento próprio, vislumbra a
necessidade de culpa nos atos omissivos estatais, mas sem que isso necessariamente conduzisse à
conclusão de haver responsabilidade subjetiva. Conferir: DIAS, José de Aguiar.  Da responsabilidade
civil.  Rio de Janeiro: Renovar, 2006.; CAHALI, Yussef Said.  Responsabilidade civil do Estado. São
Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2009;  CARVALHO  FILHO,  José  dos  Santos.  Manual  de  Direito
Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 613.

182 O art.  43  do  Código  Civil  também não distinguiu.  Os artigos  43  e  186  do  Código  Civil  de  2002
preconizam a responsabilidade objetiva do Estado por atos omissivos.

183 Decreto-Lei 314, de 13 de março de 1967, Decreto-Lei 510, de 20 de março de 1969, Decreto-Lei 898,
de 29 de setembro de 1969, Decreto-Lei 975, de 20 de outubro de 1969, Lei 5.786, de 27 de junho de
1972, Lei 6.620, de 17 de dezembro de 1978 e Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983, atualmente em
vigor.
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quanto a de 1967, e a Emenda nº 1/1969, previram expressamente a responsabilidade

objetiva do Estado pela conduta de seus agentes. Disposição mantida na Constituição da

República de 1988.

O  outro  aspecto  da  responsabilidade  estatal  concernente  aos  desaparecidos

políticos  é  o  que  respeita  à  desídia  dos  órgãos  e  agentes  públicos  na  identificação

genética das ossadas de Perus. O fato aqui é uma omissão ou um agir insuficiente desde

1990 após a abertura da vala clandestina e a exumação dos restos mortais. 

Neste desdobramento, está-se diante de uma omissão ilícita porque existe o dever

legal (imposto pela Lei 9.140/1995 e pela mais recente Lei 12.528/2011)184 de localizar e

identificar os restos mortais. Ademais, mesmo para aqueles que exigem a culpa no caso

de omissão do Estado185, no caso concreto, a negligência dos órgãos públicos incumbidos

da identificação dos ossos restou provada.

O Estado responde por omissão quando, devendo agir, não o fez, incorrendo no

ilícito de deixar de obstar aquilo que poderia impedir e estava obrigado a fazê-lo. A União,

por meio da CEMDP, não agiu ou agiu deficientemente quanto à identificação genética

das ossadas.

Assim,  quer  se  considere  objetiva  (art.  37,  §  6º  da  CR/1988),  quer  se  admita

subjetiva,  a  responsabilidade civil  do Estado brasileiro  na  questão dos desaparecidos

políticos de Perus se configura.

Portanto, o desaparecimento de pessoas na ditadura militar, tanto o ato comissivo

em si de fazê-las desaparecer, quanto o ato omissivo de não identificar geneticamente as

ossadas exumadas de Perus, são ilícitos. O primeiro comissivo, o segundo omissivo. 

Partindo do pressuposto de que se aplica a teoria da responsabilidade objetiva do

Estado tanto para a conduta comissiva como para a omissiva,  passa-se à análise de

como o princípio de que o ônus da prova incumbe a quem alega (onus probandi incumbit

ei que dicit, non qui negat) foi atenuado ao longo do tempo, o que torna o art. 7º da Lei

9.140/1995 retrógrado.

A responsabilidade objetiva exige simples nexo de causalidade entre a conduta e o

resultado. Decai, em importância, a culpa. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado

busca identificar o vínculo entre a atividade estatal, como causa, e o dano sofrido pelo

particular, como consequência. 

184 Na responsabilidade do Estado por conduta omissiva, o agente tem o deve de agir, estabelecido em lei,
mas, desobedecendo a lei, não age. A omissão causou um dano. Portanto, trata-se de conduta ilícita,
contrária à lei.

185 Entendem que a regra aplicável não seria a do art. 37, § 6º da CR/1988, mas a regra geral dos arts. 186
e 927 do Código Civil de 2002.
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Ao longo do tempo, a passagem da Teoria Subjetiva, fundada na culpa, para a

Teoria  Objetiva,  com base no risco,  resultou na menor oneração da vítima,  que,  aos

poucos, desincumbiu-se do ônus probatório. Afinal, há fatos que trazem em si mesmos a

prova de sua origem; por sua própria natureza, excluem a culpa e a intervenção da vítima.

Étienne Louis Josserrand considerou revolucionário  o caminho que percorreu a

responsabilidade civil para chegar à causalidade do ato em substituição à culpabilidade186:

A palavra evolução caracteriza palidamente o fenômeno que me proponho analisar diante
de vós; é antes de “revolução” que conviria falar, tão rápido, tão fulminante se evidencia o
movimento  que  leva  a  teoria  da  responsabilidade  a  novos  destinos;  nessa  matéria,  a
verdade de  ontem não é  mais  a  de  hoje,  que  deverá,  por  sua  vez,  ceder  lugar  à  de
amanhã.187

Inicialmente, a teoria da responsabilidade assentava-se tão somente na ideia de

culpa.  Não existia  responsabilidade sem culpa provada.  Exigia-se  da vítima prova do

dano, do delito e do nexo causal entre ambos, após o que surgia o direito à indenização. A

teoria  tradicional  da  responsabilidade  impunha  onerosidade  excessiva  à  pessoa  já

fragilizada pelo evento danoso.

Tôda a teoria tradicional da responsabilidade repousava sôbre a velha idéia de
culpa:  não  há  responsabilidade  sem culpa  provada;  era  um dogma milenário,
herdado do direito romano, uma verdade primária que as gerações de juristas se
transmitiam de século em século, e que resistia a tudo, mesmo às transformações
políticas  mais  violentas,  às  revoluções,  às  mudanças  de  legislação  e  às
codificações.188

Com o tempo, a dificuldade prática de obter reparação de danos pela imposição do

ônus da prova à vítima resultou na progressiva substituição da culpa provada pela culpa

presumida (sistema das presunções legais e judiciárias) e desta pelo simples risco da

atividade desenvolvida (Teorias do Risco). Josserand analisa o fenômeno dentro do direito

civil francês:

Os  processos  técnicos  a  que  se  recorreu  para  esse  fim,  visando  realizar  a
praticabilidade da responsabilidade e assegurar uma reparação à vítima, alinham-
se nas seguintes categorias:
1° Admitiu muito facilmente a existência da culpa;
2° Estabeleceu ou reconheceu presunções de culpa;

186 Em conferências proferidas em diversas Faculdades de Direito europeias no final da década de 1930
do século XX, Louis Josserand destacou a evolução da responsabilidade civil no Direito Francês, com o
afastamento do elemento categorial da culpa e a aproximação do conceito de risco. Nessa jornada,
Josserand enfatizou as mudanças doutrinárias e jurisprudenciais quanto à prova que se exigia da vítima
do  dano,  concluindo  ser  a  responsabilidade  civil  objetiva  compatível  com  uma  abordagem  mais
favorável à vítima.

187 JOSSERAND, Louis.  Evolução  da Responsabilidade Civil. Revista Forense. Mensário nacional de
doutrina, jurisprudência e legislação. Vol. LXXXVI. Ano XXXVIII, fascículo 454. Rio de Janeiro, 1941. p.
52.

188 JOSSERAND, Louis.  Evolução  da Responsabilidade Civil. Revista Forense. Mensário nacional de
doutrina, jurisprudência e legislação. Vol. LXXXVI. Ano XXXVIII, fascículo 454. Rio de Janeiro, 1941. p.
55.
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3°  O legislador  francês,  também,  substituiu  por  vezes  a  noção de  culpa  pelo
conceito de risco, daí a responsabilidade, de subjetiva que era, tradicionalmente,
tornar-se objetiva;
4° Enfim, a jurisprudência estendeu outra medida à responsabilidade contratual,
eliminando assim a responsabilidade delitual e colocando a vítima numa situação
mais favorável quanto à prova.189

Na transição, atenuou-se a culpa do agente, tornando mais fácil à vítima comprovar

a culpabilidade de seu agressor. Nesta fase, a culpa mais leve ou mínima bastava para

determinar, no domínio delitual, a responsabilidade do autor.

Tal inclinação levou ao desenvolvimento da teoria do abuso do direito e da teoria

da culpa negativa. De acordo com aquela, o simples fato de o indivíduo exercer um direito

não o impediria de responder pelo abuso no exercício desse mesmo direito. Desconstruiu-

se a clássica noção formulada pelos jurisconsultos romanos de que quem exerce um

direito não comete falta e não está sujeito a nenhuma responsabilidade.

A teoria  do  abuso  do  direito  conquista  assim  foros  de  cidade  na  jurisprudência,  na
legislação e mesmo na doutrina, e, com ela, é um campo imenso que se abre à culpa, que
não recua mais diante da existência de um direito, mas investe contra o seu exercício, se
ele  degenera  em  abuso:  a  culpa  no  exercício  de  um direito  torna-se  noção  prática  e
corrente. 190

A teoria do abuso de direito francês foi incorporada ao direito brasileiro e se acha

prevista no art. 187 do Código Civil191, dentro da teoria do ato ilícito, mas não se aplica às

condutas  praticadas  pelos  agentes  da  ditadura,  especificamente  o  assassinato  e

desaparecimento de pessoas entre 1964 e 1988192.

A ditadura militar no Brasil buscou manter a aparência de legalidade. Houve vários

excessos, como o famigerado AI-5, mas militares e civis, que deram suporte ao regime,

esforçaram-se  para  atribuir  legalidade  a  seus  atos,  ainda  que  dentro  da  exceção

vigente193. Basta lembrar que o Poder Judiciário funcionou, durante todo o período, para

“os cidadãos comuns”, processados e julgados com garantias legais e constitucionais. 

Já os processos de motivação política passaram à alçada da Justiça Militar, com a

189 JOSSERAND, Louis.  Evolução  da Responsabilidade Civil. Revista Forense. Mensário nacional de
doutrina, jurisprudência e legislação. Vol. LXXXVI. Ano XXXVIII, fascículo 454. Rio de Janeiro, 1941. p.
54.

190 JOSSERAND, Louis.  Evolução  da Responsabilidade Civil. Revista Forense. Mensário nacional de
doutrina, jurisprudência e legislação. Vol. LXXXVI. Ano XXXVIII, fascículo 454. Rio de Janeiro, 1941. p. 

191 “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

192 Menciona-se aqui brevemente a questão por não ser ela o cerne deste trabalho.
193 A leitura dos processos que correram nas auditorias militares, disponível no sítio eletrônico do Projeto

Brasil Nunca Mais Digital demonstra o cuidado com o formalismo, a autuação, para conferir aparência
de  legalidade  aos  fatos  investigados.  Decretava-se  revelia,  nomeavam-se  curadores  para  réus
ausentes, intimavam-se os réus, lavravam-se atos, instauravam-se inquéritos por portarias, tudo com
base  em leis  (destacam-se  as  Leis  de  Segurança  Nacional)  e  na  Constituição  vigente.  Para  mais
conferir: http://bnmdigital.mpf.mp.br/#!/.

http://bnmdigital.mpf.mp.br/#!/
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possibilidade  final  de  interposição  de  recursos  ordinário  e  extraordinário  ao  Supremo

Tribunal  Federal.  Apesar  do  fechamento  do  Congresso  Nacional  pelo  AI-5,  após  a

reabertura,  criou-se  o  bipartidarismo  e  se  “permitiu”  a  existência  da  oposição.  A

preocupação com uma aparência de legalidade visava justamente caracterizar eventuais

excessos nas condutas como exercício  de um direito  e  estrito  cumprimento de dever

legal.

Contudo, não se pode falar nesses institutos quando se violam direitos e garantias

fundamentais  de  cidadãos.  O  ordenamento  jurídico  da  época  não  permitia  torturar

pessoas nem fazê-las desaparecer. O Decreto-Lei 898, de 29 de setembro de 1969, uma

das Leis de Segurança Nacional, no rastro do AI-5, previu hipóteses de crimes puníveis

com pena de morte, porém, para aplicá-la, existia um rito a ser observado pela Justiça

Militar, um processo formal194.

194 Theodomiro  Romeiro  dos  Santos  foi  o  primeiro  brasileiro  condenado  à  pena  de  morte  após  a
Proclamação da República. Os processos de auditoria militar movidos contra ele receberam os números
91, 612 e 635 na classificação do índice sistemático do Projeto Brasil Nunca Mais. O processo 91 cuida
da ação penal 6/71 (Apelação 40.656) em que Theodomiro, juntamente com outros militantes do Partido
Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), foram denunciados por formar agrupamento perigoso à
segurança nacional, com fundamento no art. 43, do Decreto-Lei 898, de 1969. Neste caso, Theodomiro
foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão e pena acessória de suspensão de direitos políticos por
5 anos.  No processo  612,  consistente  na ação  penal  23/71  (Apelação  39.298),  Theodomiro,  Paulo
Pontes da Silva, Fernando Augusto da Fonseca e Getúlio de Oliveira Cabral foram denunciados pelo
crime do art. 27, do Decreto-Lei 898/69, por assalto à agência do Banco da Bahia S.A. em 25 de maio
de 1970.  Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria  da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 20 de abril de 1972, condenou Theodomiro a 17 anos de reclusão e à suspensão dos direitos
políticos por 10 anos. A pena foi reduzida, em grau de apelação, para 15 anos. Já a ação penal 61/70
(Apelação  38.590)  foi  justamente  o  feito  em  que  Theodomiro  foi  condenado  à  pena  de  morte.
Theodomiro, então com 18 anos, e Paulo Pontes da Silva foram denunciados pelo crime do art. 33, § 2º
do Decreto-lei 898/1969, c/c arts. 53 e 79 do Código Penal Militar. Sentença do Conselho de Justiça
nomeado pelo Ministro da Aeronáutica para processar e julgar  o caso condenou,  por unanimidade,
Theodomiro  à  pena de morte  e Paulo  Pontes,  por  maioria,  à  pena de prisão perpétua em sessão
realizada  em  18  de  março  de  1971.  A íntegra  digitalizada  dos  três  processos  na  Justiça  Militar
encontram-se disponíveis no sítio eletrônico do Projeto Brasil Nunca Mais Digital, respectivamente nos
seguintes  links:  <http://bnmdigital.mpf.mp.br/sumarios/100/091.html>;
<http://bnmdigital.mpf.mp.br/DocReader/docreader.aspx?
bib=BIB_07&pesq=Theodomiro+Romeiro&pesquisa=Pesquisar>;  e  <
http://bnmdigital.mpf.mp.br/DocReader/docreader.aspx?
bib=BIB_07&pesq=Theodomiro+Romeiro&pesquisa=Pesquisar>.  Acesso  em 16  nov.  2014.  Por  mais
teatrais que fossem os processos nas auditorias militares, havia um apego ao formalismo. A título de
exemplo, transcreve-se trecho da denúncia na ação penal 61/70: "Na salvaguarda de nosso regime
democrático e na intransigente defesa das nossas sagradas instituições livres e cristãs, o Governo,
através  dos  seus  órgãos  de  Segurança,  objetivando  reprimir  as  constantes  e  agressivas  ações
subversivas de maus brasileiros,  que,  filiados à organização de caráter internacional,  se dispõem a
bolchevizar o nosso País, instituiu e criou o C.O.D.I. (Centro de Operações de Defesa Interna), do qual
participava  nesta  Região  Militar  o  Sgtº  da  Aeronáutica  WALDER  XAVIER  DE  LIMA.  Assim,  em
cumprimento  à  missão  recebida,  o  Sgtº  WALDER XAVIER DE  LIMA,  em companhia  dos  agentes
federais AMILTON NONANTO BORGES e JOSÉ FELIPE FILHO e do Cb. Do Exército ODILON OLIVA
COSTA, vinha observando há dias os movimentos suspeitos de detemrinados elementos participantes
de uma organização clandestina e subversiva, nesta Capital, cujo levantamento efetuado pelo CODI/6,
os levou, no dia 27 de outubro do corrente ano, às imediações do "Posto São Jorge", localizado na
Avenida Vasco da Gama, nas margens do "Dique do Tororó", por volta das 21 horas, aproximadamente,
quando lograram prender THEODOMIRO ROMEIRO DOS SANTOS e PAULO PONTES DA SILVA, masi

http://bnmdigital.mpf.mp.br/DocReader/docreader.aspx?bib=BIB_07&pesq=Theodomiro+Romeiro&pesquisa=Pesquisar
http://bnmdigital.mpf.mp.br/DocReader/docreader.aspx?bib=BIB_07&pesq=Theodomiro+Romeiro&pesquisa=Pesquisar
http://bnmdigital.mpf.mp.br/DocReader/docreader.aspx?bib=BIB_07&pesq=Theodomiro+Romeiro&pesquisa=Pesquisar
http://bnmdigital.mpf.mp.br/DocReader/docreader.aspx?bib=BIB_07&pesq=Theodomiro+Romeiro&pesquisa=Pesquisar
http://bnmdigital.mpf.mp.br/sumarios/100/091.html
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Fazer desaparecer pessoas e corpos era crime inclusive no regime de exceção e

não pode ser considerado exercício regular de direito.

Já  a  teoria  das  faltas  ou  culpas  negativas  reconheceu  a  possibilidade  de

responsabilização por condutas omissivas. Ou seja, admitiu que a responsabilidade de

um  agente  pode  surgir  não  somente  de  um  procedimento  ativo,  mas  também  de

abstenção e inércia. 

Aceita a omissão como fator ensejador de responsabilidade, começou-se a falar

em culpa pré-constituída ou presumida, uma espécie de culpa antecipada que obrigaria

os sujeitos a agirem para evitar o dano. Atribuiu-se, então, a certas pessoas, inclusive ao

Estado, obrigações positivas, cuja inobservância teria caráter culposo e, como tal, gerador

de responsabilidade.

Este  arcabouço  teórico  desenvolvido  na  tradição civil  depois  foi  utilizado pelos

administrativistas para endossar a teoria que responsabiliza o Estado por seus atos e

também por suas omissões.

O sistema das presunções legais reconheceu o ônus demasiadamente depositado

sobre  a  vítima.  Substituiu  a  culpa  provada  e  efetiva,  do  sistema  delitual,  pela  culpa

presumida,  de  modo  a  melhorar  sobremaneira  a  situação  de  quem sofre  o  dano.  A

conhecido  como  "José  Fernandes  da  Silva",  fugindo  o  terceiro  elemento  do  grupo,  de  codinome
"ARTHUR", perseguido pelo Cb. ODILON OLIVA COSTA. Logo em seguida, o Sgtº WALDER XAVIER
DE  LIMA e  os  agentes  AMILTON  BORGES  e  JOSÉ  FELIPE,  conduziram  presos  THEODOMIRO
SANTOS e PAULO SILVA, no interor do Jeep-Willys, placa policial nº 5-19-30/BR, sentados no banco
traseiro,  algemados,  sendo  que  PAULO  com  o  seu  braço  esquerdo  prêso  ao  braço  direito  de
THEODOMIRO,  enquanto  os  agentes  AMILTON,  FLEIPE e  o  Sgtº  WALDER XAVIER,  ocupavam o
banco dianteiro da referida viatura, que se deslocava em demanda da pequena ponte que atravessa o
"Dique do Tororó", a fim de auxiliarem o CB. ODILON COSTA, que naquele momento era alvo de tiros
desferidos pelo terceiro elemento do grupo, evadido. Nesse ínterim, ao parar a viatura próxima da ponte,
no  instante  em que  o  Sgtº  WALDER XAVIER DE LIMA,  abria  a  porta  para  saltar,  THEODOMIRO
ROMEIRO DOS SANTOS, retira cautelosamente da sua pasta, o revólver "Taurus", calibre 38, carga
dupla (auto de apreensão às fls. 3v), sob às vistas de Paulo Pontes da Silva, que, impassível e sem
qualque  reação,  acolhe  a  atitude  de  seu  comparsa  THEODOMIRO,  que,  com  a  mão  esquerda,
traiçoeriamente, dispara várias vezes a arma assassina, objetivando eleiminar os três agentes da Lei e
da Segurança executoras da sua prisão, atingindo pelas costas, mortalmente, ao Sgtº WALDER XAVIER
DE LIMA (fls. 93/94), e, ainda pelas costas, atinge o agente AMILTON NONATO BORGES (fls.123), que,
embora  ferido,  como  auxílio  de  JOSÉ FELIPE,  conseguiram,  após  tenaz  resistência  oferecida  por
THEODOMIRO SANTOS, desarmá-lo, ocasião em que o agente AMILTON BORGES saltando do jeep
verifica que o Sgtº WALDER XAVIER D ELIMA está prostado no chão morto, no cumprimento do dever,
vitimado pela brutal e covarde ação de um agente do comunismo internacional,  militante do Partido
Comunista  Brasileiro  Revolucionário  (P.C.B.R.),  recén  organizado  nesta  Capital,  através  de PAULO
PONTES  DA SILVA,  THEODOMIRO  ROMEIROS  DOS  SANTOS,  e  outros,  cujas  reuniões  eram
efetuadas nos "aparelhos" localizados na Avenida Vasco da Gama, 791 (fls. 17), na Avenida Octáveio
Mangabeira,  Edifício  Carimbamba (fls.  18),  e à Rua 24 de junho nº  37,  Quintas (fls.  12),  onde se
utilizavam de  máquina  de  datilografia  e  mimeográfo  para  confecção  de  farto  material  destinado  a
propaganda subversiva  e  resoluções políticas (fls.  13),  bem assim,  recebiam numerário  oriundo da
Direção Regional  do P.C.B.R.,  de Recife (fls.  14).”  Conferir  também ESCARIZ,  Fernando.  Por que
Theodomiro  fugiu.  São  Paulo:  Global  editora,  1980.  Disponível  em:
<http://www.dhnet.org.br/verdade/resistencia/livro_fernando_escariz_por_que_theodomiro_fugiu.pdf>.
Acesso em 10 set. 2014.

http://www.dhnet.org.br/verdade/resistencia/livro_fernando_escariz_por_que_theodomiro_fugiu.pdf
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abertura proporcionada pelas presunções de culpa resultou chegar na objetivação desta,

com perda da centralidade do elemento subjetivo. Para Josserrand

graças ao jogo das presunções legais ou judiciárias, o domínio do adágio “não há
responsabilidade  sem  culpa  provada”  está  singularmente  restrito;  a  culpa
presumida toma o lugar da culpa efetiva e demonstrada, para maior proveito da
vítima cuja situação, na luta judiciária, está bem melhorada. Contenta-se com uma
culpa provável, mesmo uma culpa hipotética, um fantasma de culpa.195

Então,  a  evolução  da  ideia  de  responsabilidade,  com  o  curso  do  tempo  e

amoldando-se  a  ele,  atingiu  uma  noção  tão  depurada  que,  longe  de  desprezar

completamente a culpa, chegou ao entendimento de que os homens não são apenas

responsáveis por seus atos culposos, mas por seus atos pura e simplesmente. 

Surgiu,  então  o  problema  crucial  da  objetivação  da  responsabilidade,  com  a

substituição da culpa pelo risco. Por essa nova concepção, quem cria um risco deve, se

esse risco se verificar às custas de outrem, suportar as consequências, daí se falar em

risco criado, risco da atividade e em risco administrativo.

Pode haver quebra do nexo de causalidade entre o resultado danoso e a conduta

do  agente,  seja  esta  uma  ação  ou  omissão,  se  comprovada  excludente  de

responsabilidade. Porém, em consonância com a inversão do ônus probatório encetado

ao longo dos anos, a prova recai sobre aquele que alega as excludentes em sua defesa,

ou seja, sobre o causador do dano e não mais sobre a vítima.

Em contrariedade a toda a evolução da responsabilidade civil, sobretudo no que

pertine especificamente ao ônus da prova, o art. 7º da Lei 9.140/1995 impôs a prova aos

familiares  das  vítimas.  Estes  deveriam  instruir  com  informações  e  documentos  os

requerimentos  deduzidos  na  CEMDP  para  reconhecer  como  mortos  desaparecidos

políticos não listados no Anexo I. Além da impossibilidade de os familiares obterem tais

documentos, ainda classificados como ultrassecretos e de acesso restrito,  impôs-se o

exíguo prazo de cento e vinte dias, desde 4 de dezembro de 1995, para os pedidos196.

Na prática, a lei reconheceu, mas tornou quase inviável a dedução da pretensão. A

ausência de documentos oficiais e o brevíssimo prazo para diligências tornou diabólica a

prova a ser produzida pelo lado mais vulnerável da relação jurídica.

Um  retrocesso  se  considerarmos  a  já  avançada  Teoria  da  Responsabilidade

Objetiva consagrada na Constituição de 1988, bem como o simples fato de que boa parte

195 JOSSERAND, Louis.  Evolução  da Responsabilidade Civil. Revista Forense. Mensário nacional de
doutrina, jurisprudência e legislação. Vol. LXXXVI. Ano XXXVIII, fascículo 454. Rio de Janeiro, 1941. p.
54.

196 A Lei  10.536/2002  reabriu  o  prazo  por  igual  período  a  partir  de  14  de  agosto  de  2002  e  a  Lei
10.875/2004 também renovou o prazo após a sua publicação.
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dos  documentos  e  arquivos  oficiais  ainda  se  encontravam  inacessíveis  aos  civis  e,

consequentemente, aos familiares.

Por  fim,  convém uma provocação sobre a constitucionalidade do art.  7º  da Lei

9.140/1995 frente ao art. 37, § 6º da CR/1988. Deve-se dar àquele interpretação conforme

a Constituição para que a prova dos desaparecimentos seja feita pelos órgãos públicos,

notadamente as Forças Armadas. 

Essa distribuição do ônus probatório que onera o causador do dano e não a vítima

é mais condizente com o sistema de responsabilidade civil estatal em vigor. O art. 37, § 6º

da  CR/1988  perscruta  o  elemento  subjetivo  da  culpa  apenas  na  promoção  de  ação

regressiva contra o agente público e não para reconhecer a responsabilidade civil objetiva

do ente público. Além disso, quanto aos documentos relativos à ditadura militar, sobretudo

os classificados como ultrassecretos e sigilosos, ainda hoje não se efetivaram os direitos

fundamentais previstos no art. 5º,  XIV, XXXIII e XXXIV, da CR/1988, como se verá no

capítulo 4.
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2.2.2 Tratamento pecuniário do dano pelo desaparecimento forçado de pessoas na

ditadura militar brasileira: tabela para cálculo de indenização do Anexo II da

Lei 9.140/1995

Apesar de representar considerável avanço, a Lei 9.140/1995 tratou a questão dos

desaparecidos  políticos  sob  ponto  de  vista  exclusivamente  patrimonial.  Realizou-se

verdadeira tarifação dos danos materiais decorrentes dos desaparecimentos por motivos

políticos,  com  disposição  expressa  de  que  nenhuma  indenização  seria  inferior  a  R$

100.000,00 (art. 11, § 1º, da Lei 9.140/1995).

As  decisões  da  Comissão  Especial  sobre  Mortos  e  Desparecidos  Políticos

(CEMDP), sobre o cabimento da indenização, priorizaram a análise das perdas materiais

dos familiares que conseguiram comprovar grau de dependência ou provável contribuição

econômica do membro da família extinto, se vivo estivesse. Em outras palavras, o dano

material  puro,  como  se  verá  no  capítulo  3,  acabou  não  sendo  ressarcido  por  tais

indenizações,  o  que  motivou  o  ajuizamento  de  ações  judiciais  para  majoração  do

quantum deferido a título de danos materiais e para condenação autônoma por danos

morais.

Segundo o art. 11 da Lei 9.140/1995, a indenização, a título reparatório, consistiria

no pagamento de valor  único igual  a R$ 3.000,00,  multiplicado pelo número de anos

correspondentes à expectativa de sobrevivência do desaparecido. No cômputo, deveriam

ser considerados a idade à época do desaparecimento e os critérios e valores da tabela

do Anexo II da Lei197, abaixo reproduzida:

197 Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1995_1997/anexo/ANL9140-95.pdf. Acesso em
1º set. 2014.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1995_1997/anexo/ANL9140-95.pdf
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ANEXO II

TABELA PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO (ART. 5º)

Idade na data do
desaparecimento

Expectativa Média de sobrevida

Homens Mulheres

16-20 45,74 50,75

21-25 41,37 46,1

26-30 37,12 37,06

31-35 32,96 37,06

36-40 28,93 32,7

41-45 25,06 28,48

46-50 21,37 24,38

51-55 17,9 20,45

56-60 14,66 16,73

61-65 11,67 13,27

Fonte: Anexo II da Lei 9.140/1995.

O art. 4º da lei criou a CEMDP e a incumbiu, em seus incisos, de três atribuições: I)

reconhecer como mortas por motivações políticas pessoas não listadas no Anexo I, desde

que observados os requisitos legais; II) envidar esforços para localizar corpos de pessoas

desaparecidas no caso de existência de indícios quanto ao local em que possam estar

depositadas; III) emitir parecer sobre os requerimentos relativos à indenização formulados

pelos familiares legitimados.

Na  prática,  com  todas  as  limitações  do  ritmo  dos  trabalhos,  apenas  a  última

atribuição foi satisfatoriamente cumprida.

O sítio eletrônico da CEMDP informa que, até 2014, foram apreciados 480 pedidos

de  indenização  e  reconhecimento.  Destes,  deferiram-se  362  e  negaram-se  118.  Nos

números já  estão incluídas as 136 pessoas cujos nomes constam no Anexo I  da Lei

9.140/1995198199.

198 Disponível em:  http://cemdp.sdh.gov.br/modules/wfchannel/index.php?pagenum=1. Acesso em 1º set.
2014.  Os nomes dos  362  mortos  e  desparecidos  políticos  reconhecidos  pela  CEMDP constam no
seguinte  sítio  eletrônico:  http://cemdp.sdh.gov.br/modules/wfchannel/index.php?pagenum=11.  Acesso
em 1º set. 2014.

199 Paulo Abrão e Marcelo Torelly indicam os seguintes dados: “Em 11 anos de atuação da Comissão
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), foram apreciados 475 casos, dos quais 136
já encontravam-se automaticamente reconhecidos em relação anexa à própria lei nº 9.140/1995. Foram
apreciados  outros  339  casos  na  tentativa  de  arregimentar  as  provas  para  reconhecer  o  fato
morte/desaparecimento  e  conferir  a  reparação  às  famílias.  Na  concretização  dos  trabalhos  desta
Comissão Especial, as reparações oscilaram entre o valor mínimo de R$ 100 mil e um valor máximo de
R$ 152 mil,  tendo obtido uma média de R$ 120 mil e pago um total  de perto de R$ 40 milhões a
familiares de vítimas fatais do regime militar.” In: ABRÃO, Paulo; TORELLY. Marcelo D. O programa de

http://cemdp.sdh.gov.br/modules/wfchannel/index.php?pagenum=11
http://cemdp.sdh.gov.br/modules/wfchannel/index.php?pagenum=1
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A  análise que a CEMDP faz é material.  Defere pedidos indenizatórios aos que

conseguem comprovar o emprego, cargo ou função do familiar desaparecido à época da

privação de liberdade e indefere a indenização àqueles que não reúnem tais provas.  A

estes cabe tão somente a declaração de desaparecido político do parente morto e, às

vezes, um pedido de desculpas individual no bojo do processo administrativo.

Contudo, o pagamento de indenizações não é capaz de reparar o dano moral de

que se trata. A análise da responsabilidade civil do Estado resultante do desaparecimento

de pessoas na ditadura militar estritamente sob uma perspectiva pecuniária é insuficiente.

Isso porque

no estágio atual de nosso direito, com a consagração definitiva, até constitucional,
do princípio da reparabilidade do dano moral, não mais se questiona que esses
sentimentos feridos pela dor moral comportam ser indenizados; não se trata de
ressarcir  o  prejuízo  material  representado  pela  perda  de  um  familiar
economicamente proveitoso, mas de reparar a dor com bens de natureza distinta,
de caráter compensatório e que, de alguma forma, servem como lenitivo200.

O reclame dos familiares é uníssono: não se trata de dinheiro, o que se quer é uma

reparação in natura, moral, a começar por um pedido de desculpas do Estado. Este deve

reconhecer  publicamente  que  seus  agentes  prenderam  irregularmente,  torturaram,

mataram e fizeram desaparecer pessoas201. 

Depois, há de se cumprir o comando do art. 4º, II, da Lei 9.140/1992 que impõe à

CEMDP localizar  os  corpos  dos  desaparecidos  e  envidar  esforços  necessários  para

identificá-los. Aliás não é apenas sobre a CEDMP que recai  esse dever jurídico, mas

sobre todos os poderes, órgãos e entes da administração pública, cujo aparato deve ser

utilizado para tal  fim.  O Estado que praticou o ilícito  deve repará-lo,  inclusive porque

possui prerrogativas institucionais, recursos humanos e materiais para fazê-lo com mais

eficiência do que os familiares das vítimas. É o Estado que detém as informações que

precisam se tornar públicas e é ele que deve identificar e devolver os corpos dos cidadãos

aos familiares e a toda a sociedade.

O  art.  10  da  Lei  9.140/1992  trata  da  legitimidade  para  buscar  a  indenização

pecuniária.  Lista  o  cônjuge,  o  companheiro  ou  companheira,  os  descendentes,  os

ascendentes e os colaterais até o quarto grau. Havendo acordo entre eles, a indenização

poderá ser requerida independentemente da ordem prevista (art. 10, § 2º), o que leva à

reparações como eixo estruturante da justiça de transição no Brasil. In: REÁTEGHI, Félix (coord.).
Justiça de transição: manual para a América Latina. Comissão de Anistia, Ministério da Justiça. Nova
Iorque: Centro Internacional para a Justiça de Transição, 2011. p. 479.

200 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.p.85.
201 Houve forte clamor para que no ano de 2014, decorridos 50 anos do golpe militar, a Presidente da

República,  como  chefe  das  Forças  Armadas,  pedisse  desculpas  pelas  torturas,  mortes  e
desaparecimentos forçados. Nada ocorreu.
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conclusão de não se tratar de direito sucessório.

No que tange aos trabalhos da CEMDP, os pedidos de reconhecimento de mortes

por causas políticas e as consequentes indenizações, ressalvada a dificuldade prática da

prova imposta aos familiares das vítimas, atenderam à determinação da Lei 9.140/1992202.

Todavia se falhou no cumprimento da obrigação de fazer, imposta no art. 4º, II, de

envidar esforços para localizar e identificar os corpos de pessoas desaparecidas no caso

de existência de indícios quanto ao local em que possam estar depositados. 

A vala de Perus foi aberta em setembro de 1990, exumaram-se as ossadas, mas,

por  desídia  dos  entes  públicos  envolvidos,  que  firmaram  convênios  sucessivos  para

identificar  geneticamente  os  restos  mortais,  a  maior  parte  do  material  ainda  não  foi

analisado. São vinte e quatro anos de espera.

Parece  que  o  máximo  politicamente  possível,  por  enquanto,  foi  uma  lei  de

indenização  aos  familiares  dos  desaparecidos,  a  partir  do  reconhecimento  da

responsabilidade do Estado.

202 Dados estatísticos sobre a atuação da CEMDP encontram-se em:  ABRÃO, Paulo; TORELLY. Marcelo
D.  O programa de  reparações  como  eixo  estruturante  da  justiça  de  transição  no  Brasil . In:
REÁTEGHI, Félix (coord.). Justiça de transição: manual para a América Latina. Comissão de Anistia,
Ministério da Justiça. Nova Iorque: Centro Internacional para a Justiça de Transição, 2011. p.473-516.
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2.2.3 A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP)

A Comissão Especial sobre Mortos e Desparecidos Políticos (CEMDP) foi criada

pela Lei 9.140/1995 (art. 4º) com as seguintes atribuições: I) proceder ao reconhecimento

de  pessoas  desaparecidas  a)  não  relacionadas  no  Anexo  I  da  Lei  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; b) que

tenham falecido em virtude de repressão policial sofrida em manifestações públicas ou em

conflitos armados com agentes do poder público; c) 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; 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 que venham a ser formulados

pelas pessoas mencionadas no art. 10 da lei.

A CEMDP  é  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. Dos sete membros da Comissão, quatro serão escolhidos dentre integrantes

da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, pessoas vinculadas aos

familiares dos desaparecidos, membros do Ministério Público Federal e integrantes do

Ministério da Defesa.

Em 25  de  julho  de  2014,  a  Presidente  da  República  designou  a  Procuradora

Regional da República Eugênia Augusta Gonzaga Fávero203 para exercer as funções de

membro e presidente da CEMDP. 

Eugênia  e  o  atual  procurador  regional  da  República  Marlon  Weichert  foram

pioneiros na instauração de procedimentos extrajudiciais, na Procuradoria da República

em  São  Paulo,  com  vistas  a  apurar  a  responsabilidade  civil  do  Estado  pela  não

identificação dos restos mortais de desaparecidos políticos. Ela é uma das subscritoras da

ação civil pública 0025169-85.2009.4.03.6100, cujo objeto é a identificação das ossadas

exumadas do cemitério Dom Bosco, em Perus.

Uma  das  graves  falhas  estruturais  da  CEMDP  é  não  ter  orçamento  próprio,

diferentemente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça (CAMJ), criada pelo art.

203 Página 1. Seção 2 do Diário Oficial da União (DOU) de 28 de julho de 2014.
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12 da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002204. 

Esta limitação financeira dificulta ainda mais a execução dos trabalhos e demonstra

a ênfase que se deu, no Brasil,  à indenização pecuniária e não às demais formas de

reparação. Isso porque o escopo da CAMJ é justamente promover a reparação pecuniária

dos ex-presos políticos, pessoas que sofreram perseguições durante a ditadura, foram

demitidas, exoneradas, expulsas das universidades, impedidas de estudar, declarando-as

anistiadas205,  conforme  o  art.  8º  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias

(ADCT). Os recursos humanos de que dispõe a Comissão de Anistia também são muito

maiores do que o aparato da CEMDP.

204 Segundo o parágrafo único do art. 19 da Lei 10.559/2002, os recursos necessários ao pagamento das
reparações econômicas de caráter indenizatório terão rubrica própria no Orçamento Geral da União e
serão  determinados pelo  Ministério  da  Justiça,  com destinação  específica  para  civis  (Ministério  do
Planejamento, Orçamento e Gestão) e militares (Ministério da Defesa).

205 O art. 1º da Lei 10.559/2002 instituiu o regime do anistiado político. 
“Art. 1º O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
I – declaração da condição de anistiado político;
II  –  reparação  econômica,  de  caráter  indenizatório,  em prestação  única  ou  em prestação  mensal,
permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições
estabelecidas no caput e nos §§ 1º e 5º do art. 8º do Ato das Disposições Cosntitucionais Transitórias;
III - contagem,  para  todos  os  efeitos,  do  tempo  em  que  o  anistiado  político  esteve  compelido  ao
afastamento de suas atividades profissionais, em virtude de punição ou de fundada ameaça de punição,
por  motivo exclusivamente político,  vedada a exigência  de recolhimento de quaisquer contribuições
previdenciárias;
IV - conclusão do curso, em escola pública, ou, na falta, com prioridade para bolsa de estudo, a partir do
período letivo interrompido, para o punido na condição de estudante, em escola pública, ou registro do
respectivo diploma para os que concluíram curso em instituições de ensino no exterior, mesmo que este
não tenha correspondente no Brasil, exigindo-se para isso o diploma ou certificado de conclusão do
curso em instituição de reconhecido prestígio internacional; e

V - reintegração  dos  servidores  públicos  civis  e  dos  empregados  públicos  punidos,  por  interrupção  de
atividade profissional em decorrência de decisão dos trabalhadores, por adesão à greve em serviço
público e em atividades essenciais de interesse da segurança nacional por motivo político.
Parágrafo único.  Aqueles que foram afastados em processos administrativos, instalados com base na
legislação de exceção, sem direito ao contraditório e à própria defesa, e impedidos de conhecer os
motivos e fundamentos da decisão, serão reintegrados em seus cargos.”
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2.3  Dever  estatal  de  localizar,  identificar  e  devolver  os  restos  mortais  dos

desaparecidos políticos

Além dos comandos constitucionais,  existem leis específicas que prescrevem o

dever de localizar, identificar e devolver os restos mortais dos desaparecidos políticos.

O art. 4º da Lei 9.140/1995 foi reforçado pelo art. 3º, II e IV, da Lei 12.528, de 18 de

novembro de 2011, que criou a Comissão Nacional da Verdade (CNV). Segundo este

dispositivo, dentre os objetivos da CNV, estão o de esclarecer os fatos e as circunstâncias

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput de seu art. 1º;

promover  o  esclarecimento  circunstanciado  dos  casos  de  torturas,  mortes,

desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos

no exterior, e encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação

obtida que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais de

desaparecidos políticos, nos termos do art. 1º da Lei 9.140/1995.

No  plano  internacional,  a Convenção  Interamericana  sobre  o  Desaparecimento

Forçado de Pessoas foi aprovada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados

Americanos (OEA) em seu XXIV período ordinário de sessões, realizado em Belém do

Pará,  em  9  de  junho  de  1994.  Logo  após,  em  10  de  junho  de  1994,  a  República

Federativa do Brasil assinou o documento. O Congresso Nacional a aprovou, por meio do

Decreto Legislativo 127, de 11 de abril  de 2011,  quase vinte anos depois.  O próximo

passo para finalizar a ratificação é a sanção da Presidente da República e o depósito da

convenção na Organização dos Estados Americanos206.

A Convenção Interamericana foi  o  primeiro  instrumento  internacional  com força

normativa obrigatória sobre o tema do desaparecimento forçado de pessoas, tendo por

antecedente internacional mais importante a Declaração sobre a Proteção de Todas as

Pessoas contra o Desaparecimento Forçado ou Involuntário,  da Assembleia Geral das

206 A Convenção Interamericana impõe obrigações estatais, a começar por seu art. I, “a”, que estabelece o
compromisso  primário  de:  “não  praticar,  nem  permitir,  nem  tolerar  o  desaparecimento  forçado  de
pessoas, nem mesmo em estado de emergência, exceção ou suspensão de garantias individuais”. A
segunda  obrigação  que  se  destaca  é  a  de  tipificar  a  conduta  e  reprimir  os  autores,  cúmplices  e
encobridores do delito de desaparecimento forçado de pessoas, inclusive na forma tentada (arts. I, “b”,
III, IV, VII e VIII). A terceira obrigação é a de cooperar com outros Estados-membros a fim de contribuir
para a prevenção, punição e erradicação do desaparecimento forçado de pessoas (arts. I, “c”, V, VI e
XII). A quarta obrigação, relacionada com as demais, é a de “tomar as medidas de caráter legislativo,
administrativo,  judicial  ou  de  qualquer  outra  natureza  que  sejam  necessárias  para  cumprir  os
compromissos assumidos nessa Convenção” (art. I, “d”). 
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Nações  Unidas  (Resolução  nº  47/133  de  1992),  que  possuía  caráter  inicial  de

recomendação. 

Somente  em 2007,  em Paris,  foi  celebrada  a  Convenção  Internacional  para  a

Proteção de Todas as Pessoas Contra as Desaparições Forçadas, aprovada em 1º de

setembro de 2010 pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo 661 de 2010) e ratificada

pelo Brasil em 29 de novembro de 2010. Essa Convenção das Nações Unidas reafirma

boa parte dos dispositivos da Convenção Interamericana, cronologicamente anterior.

A ratificação da Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de

Pessoas foi  uma das determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos no

julgamento do caso Gomes Lund (Guerrilha do Araguaia)  versus Brasil,  assim como a

tipificação do delito  de desaparecimento forçado de pessoas no ordenamento jurídico

brasileiro207. A eventual ratificação da Convenção constituirá um passo fundamental para a

universalização  e  o  fortalecimento  do  sistema interamericano  de  proteção  de  direitos

humanos e um novo instrumento para impedir a perpetração do desaparecimento forçado

de pessoas208.

Em 24 de novembro de 2010, a CIDH, condenou o Brasil por violação ao Pacto de

São  José  da  Costa  Rica  (Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos),  no  caso

Gomes Lund, levado à Corte após denúncia de familiares de mortos e desaparecidos

políticos da Guerrilha do Araguaia à Comissão de Direitos Humanos.

No julgamento, ficou consignado que “a privação do acesso à verdade dos fatos

sobre o destino de um desaparecido político constitui uma forma de tratamento cruel e

desumano para os familiares próximos” e se declarou que o Brasil impinge aos familiares

“sofrimento  e  angústia,  além de  ter  provocado  neles  um sentimento  de  insegurança,

frustração e impotência diante da abstenção das autoridades públicas de investigar os

fatos”209.

207 A tipificação do crime de desaparecimento forçado de pessoas ainda não ocorreu no ordenamento
jurídico brasileiro, como exposto no item 2.

208 O  texto  da  convenção  já  foi  ratificado  pela  Argentina,  Bolívia,  Colômbia,  Costa  Rica,  Equador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

209 Íntegra da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no sítio eletrônico da Procuradoria
Regional  da  República  da  3ª  Região.  Disponível  em:  http://www.prr3.mpf.mp.br/arquivos?
func=fileinfo&id=2847.  Acesso  em  1º  de  setembro  de  2014.  Para  análise  ver  WEICHERT,  Marlon
Alberto. A questão dos desaparecidos políticos no Brasil. Perspectivas com a Comissão Nacional
da  Verdade. In:  BRASIL.  Ministério  da  Justiça.  Comissão  de  Anistia.  Vala  clandestina  de  Perus.
Desaparecidos políticos,  um capítulo não encerrado da história  brasileira. São Paulo:  Ed.  do Autor,
2012. Também: KOIKE, Maria Lygia de Almeida e Silva. O direito à verdade e à memória no caso da
guerrilha do Araguaia. Coimbra, 2014.p. 111-169.

http://www.prr3.mpf.mp.br/arquivos?func=fileinfo&id=2847
http://www.prr3.mpf.mp.br/arquivos?func=fileinfo&id=2847
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Em síntese, o Estado brasileiro foi declarado responsável pelo desaparecimento

forçado  de  vítimas  da  repressão  e  por  violação  dos  direitos  ao  reconhecimento  da

personalidade jurídica,  à  vida,  à integridade e à liberdade pessoal,  estabelecidos nos

artigos 3, 4, 5 e 7 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como pela

violação à integridade pessoal dos familiares dessas vítimas.

Portanto, há instrumentos normativos suficientes a exigirem do Estado brasileiro a

localização,  identificação e devolução dos restos  mortais  dos desaparecidos políticos.

Está-se diante de descumprimento injustificado.
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2.4 Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal sobre as ossadas de

Perus

Se  o  Poder  Executivo  não  se  tem  mostrado  muito  disposto  a  agir,  o  Poder

Judiciário tampouco tem aplicado a nova ordem jurídica instaurada com a CR/1988 nas

demandas pertinentes a fatos da ditadura militar.

De um modo geral, há resistência, seja na seara cível ou criminal, a “rediscutir” os

fatos, com base na exculpante de se aplicar a Lei da Anistia.

Na esfera penal, o desaparecimento dos corpos tem sido enquadrado nos tipos

penais de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e tortura210. Segundo o Relatório de

Atuação  do  Grupo  de  Trabalho  Justiça  de  Transição211,  vinculado  à  2ª  Câmara  de

Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Federal (2ª CCR - MPF)212, até

março de 2013, foram ofertadas seis denúncias à Justiça Federal por crimes de sequestro

e  ocultação de cadáver,  que são permanentes,  por  isso  não alcançados pela  Lei  de

Anistia, nem lhes é aplicável a prescrição213. 

Após o fechamento do aludido relatório, o MPF ofertou denúncia contra as pessoas

suspeitas de assassinarem o ex-deputado Rubens Paiva214 e também relativamente aos

210 Se aprovado nos termos do substitutivo do Deputado Jair Bolsonaro, o PLS 6.240/2013, que prevê a
inclusão no Código Penal do art.  149-A, manterá excluídos os delitos de desaparecimento forçados
cometidos durante o regime militar, como visto no capítulo 2.

211 O Grupo de Trabalho Justiça de Transição foi constituído pela Portaria 21, de 25 de novembro de 2011,
da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, e teve sua composição ampliada e modificada pelas
Portarias 28, de 31 de janeiro de 2012, 36, de 8 de maio de 2012, 47, de 2 de agosto de 2012 e 51, de
28 de agosto de 2012. Cabe ao grupo de trabalho examinar os aspectos criminais da sentença da CIDH
no  caso  Gomes  Lund  versus Brasil  com  o  objetivo  de  fornecer  apoio  jurídico  e  operacional  aos
procuradores da República para investigar e processar casos de graves violações a direitos cometidas
durante o regime militar.

212 Brasil. Ministério Público Federal. 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. Grupo de Trabalho Justiça de
Transição: atividades de persecução penal desenvolvidas pelo Ministério Público Federal: 2011-2013 /
coordenação e organização de Raquel Elias Ferreira Dodge, Subprocuradora-Geral  da República. –
Brasília  :  MPF/2ª  CCR,  2014.  Disponível  em:  http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/grupos-de-
trabalho/justica-de-transicao/relatorios-1/Relatorio%20Justica%20de%20Transicao%20-%20Novo.pdf.
Acesso em 23 nov. 2014.

213 O MPF entende que  a prescrição não incide,  porque  são crimes contra  a  humanidade e que há
obrigatoriedade de cumprimento da decisão da Corte  Interamericana de Direitos Humanos no caso
Gomes Lund vs. Brasil, além dos Tratados e Convenções internacionais de que o país é signatário.
Diverge também da tese de que a Lei de Anistia impede a persecução penal de tais delitos, porque
estes não se inserem no conceito de crimes conexos aos políticos insertos do art. 1º da Lei 6.683/79.
Contudo, a Justiça Federal tem demonstrado entendimento inverso, rejeitando as denúncias. Das seis
peças acusatórias ofertadas, duas estão em andamento e 4 foram rejeitadas ou trancadas justamente
por acolhimento das teses de prescrição ou incidência da Lei de Anistia.

214 A Procuradoria da República no Rio de Janeiro denunciou José Antônio Nogueira Belham, Rubens
Paim Sampaio, Jurandyr Ochsendorf e Souza, Jacy Ochsendorf e Souza e Raymundo Ronald Campos
pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, associação criminosa armada e fraude processual. A
denúncia foi recebida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e deu origem

http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/grupos-de-trabalho/justica-de-transicao/relatorios-1/Relatorio%20Justica%20de%20Transicao%20-%20Novo.pdf
http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/grupos-de-trabalho/justica-de-transicao/relatorios-1/Relatorio%20Justica%20de%20Transicao%20-%20Novo.pdf
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fatos do atentado à bomba no Riocentro.

Ainda  de  acordo  com  o  relatório,  existiam  187  procedimentos  investigatórios

criminais (PICs) e 1 inquérito policial em andamento215 nas unidades do MPF em todo o

país,  quase  todos  instaurados  entre  2011  e  2013,  sendo  133  na  Procuradoria  da

República do Rio de Janeiro e 52 na Procuradoria da República de São Paulo.216

Mais de 270 testemunhas já foram ouvidas, dentre elas, 40 pessoas acusadas de

violações a direitos humanos, no maior esforço estatal, antes das comissões da verdade,

para  apurar  os  fatos.  Os  procuradores  da  República  utilizam  como  base  sobretudo

documentos do arquivo público nacional,  arquivos públicos estaduais,  o  Projeto Brasil

Nunca Mais, além de requererem documentos diretamente ao Ministério da Defesa, por

meio da Procuradoria-Geral da República217.

A seguir traz-se gráfico contido no Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho

Justiça de Transição, considerado o universo de 67 PICs em andamento, nos quais é

possível identificar a tipificação penal atribuída.

à ação penal 0023005-91.2014.4.02.5101. A defesa dos réus impetrou  habeas corpus para trancar a
ação penal sob o fundamento de se aplicar a Lei da Anistia, julgada constitucional pelo STF na ADPF
153. O relator do HC, Desembargador Messod Azulay, deferiu a liminar e determinou a suspensão do
curso da ação penal. No julgamento de mérito do HC, a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF 2) determinou, em 10 de setembro de 2014, o prosseguimento da ação
penal de origem, sob o entendimento de que a Lei de Anistia não se aplica a crimes permanentes e
contra a humanidade. Foi a primeira vez que um Tribunal afirmou expressamente, ainda que na análise
restrita  em sede de  habeas corpus,  que  crimes cometidos  na  ditadura  militar  são  crimes contra  a
humanidade e insuscetíveis de prescrição e anistia. Não contentes, os réus ajuizaram reclamação (Rcl
18686/RJ) no Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a decisão do TRF 2 desrespeitava a
autoridade do julgado do STF na ADPF 153. Em 29 de setembro de 2014, o Ministro Teori Zavascki
deferiu  a  liminar  na reclamação e determinou a suspensão da ação penal  na origem, inclusive da
audiência de instrução e julgamento designada para os dias 7, 8 e 9 de outubro de 2014. A decisão
monocrática na Rcl. 18686/RJ foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico nº 191, de 30 de setembro de
2014.

215 Este  inquérito  foi  instaurado  por  requisição  do  MPF.  O relatório  consigna  que  existiam  apenas  4
inquéritos policiais destinados a apurar crimes cometidos durante a ditadura militar, sendo que apenas
um se encontra  em andamento.  Não existe  comprometimento e  empenho da Polícia  Federal  parar
investigar tais crimes.

216 Brasil. Ministério Público Federal. 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. Grupo de Trabalho Justiça de
Transição: atividades de persecução penal desenvolvidas pelo Ministério Público Federal: 2011-2013 /
coordenação e organização de Raquel Elias Ferreira Dodge, Subprocuradora-Geral  da República. –
Brasília : MPF/2ª CCR, 2014.p.21-22. Existem PICs instaurados nas Procuradorias da República do Rio
de Janeiro, São Paulo, João Pessoa (PB), Marabá (PA), Uruguaína (TO), Canoas (RS), Campos de
Goytacazes (RJ), Petrópolis (RJ), São João do Meriti (RJ) e Rio Verde (GO). O critério para instauração
dos PICs é o objetivo do Código Penal: o local do crime.

217 Existe a perene dificuldade de investigar fatos ocorridos há mais de quarenta anos.



95

Fonte: Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho Justiça de Transição.

Já o Grupo de Trabalho Direito à Memória e à Verdade, vinculado à Procuradoria

Federal  dos Direitos do Cidadão (PFDC),  também do MPF,  atua  na seara cível  para

garantir o acesso a informações sobre a localização de restos mortais de desaparecidos.

Também  busca  a  responsabilidade  civil  de  perpetradores  de  violações  aos  direitos

humanos, reparação coletiva e imaterial de danos e reforma dos aparatos de segurança.

Em 26 de novembro de 2009, a Procuradoria da República em São Paulo ajuizou a

ação civil pública 0025169-85.2009.4.03.6100 contra a União, o Estado de São Paulo, a

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a Universidade de São Paulo (USP), a

Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG)  e  alguns  peritos  servidores  públicos

desses  entes,  que  se  obrigaram,  na  época  da  abertura  da  vala,  a  trabalhar  na

identificação das ossadas.

Na petição inicial218,  o MPF requereu, em antecipação de tutela,  fosse a União

obrigada a: a) no prazo de sessenta dias, reestruturar a CEMDP, dotando-a de recursos

materiais, financeiros e humanos para cumprir a atribuição prevista no art. 4º, II, da Lei

9.140/1995, inclusive com equipes multidisciplinares da área de arqueologia, antropologia

e  geologia,  núcleos  de  pesquisa  e  diligências,  médicos  e  dentistas;  b)  no  prazo  de

noventa dias, contratar laboratório especializado na realização de exames de DNA em

ossos. 

218 Em trecho da minuta, o MPF afirma: “O fato central é que os trabalhos de identificação das ossadas de
Perus nunca foram realizados de maneria ágil pelo Poder Público. Os entes públicos de nossa cidade,
pouco fizeram para reparar o erro do passado. O resultado é que o objetivo inicial de ocultação de
cadáveres resta intacto, ou seja, apesar do tempo decorrido, os familiares de mortos e desaparecidos
políticos continuam sendo vítimas do cruel objetivo de lhes frustrar o direito a dar um enterro digno a
seus entes queridos.”(fls. 5-6 da petição inicial). Disponível no sítio eletrônico da Procuradoria Regional
da República da 3ª Região: http://www.prr3.mpf.mp.br/component/remository/?func=fileinfo&id=2255. 

Homicídio
Ocultação de cadáver
Sequestro/Desapareci
mento
Tortura

http://www.prr3.mpf.mp.br/component/remository/?func=fileinfo&id=2255
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Contra o Estado de São Paulo, pediu que fosse obrigado, no prazo de sessenta

dias, a constituir equipe de profissionais do Instituto Médico Legal (IML) para atuar com

exclusividade no exame das ossadas depositadas no columbário do cemitério do Araçá. 

Em face de ambos, deduziu o pedido liminar de, no prazo de cento e oitenta dias,

examinarem as ossadas e desconsiderarem as que flagrantemente fossem incompatíveis

com as dos desaparecidos políticos.

Os pedidos foram os seguintes:

I.  declarar  a  existência  de  corresponsabilidade  das  rés  UNIÃO  FEDERAL,
ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DE  CAMPINAS  –
UNICAMP,  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  MINAS  GERAIS  –  UFMG  e
UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DE  SÃO  PAULO  –  USP,  perante  a  sociedade
brasileira, inclusive os familiares de desaparecidos políticos, pela não conclusão
dos  trabalhos  de  identificação  das  ossadas  de  Perus  e,  especialmente,  pela
indevida demora na identificação dos restos mortais de FLAVIO DE CARVALHO
MOLINA e LUIZ JOSÉ DA CUNHA;

II.  condenar  as  rés  UNIÃO  FEDERAL,  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,
UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DE  CAMPINAS  –  UNICAMP,  UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO
PAULO – USP à obrigação de fazer no sentido de apresentarem pedido formal de
desculpas aos familiares de desaparecidos políticos e à sociedade brasileira pela
negligência na condução dos trabalhos de identificação das ossadas de Perus, a
ser publicado em jornais de grande circulação, em espaço não inferior a ¼ (um
quarto) da página;

III.  condenar as rés UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP,
UNIVERSIDADE  FEDERAL DE  MINAS  GERAIS  –  UFMG  e  UNIVERSIDADE
ESTADUAL  DE  SÃO  PAULO  –  USP  à  obrigação  de  fazer  consistente  em
construírem,  em  local  de  destaque,  como  o  prédio  das  respectivas  Reitorias,
memorial  em  homenagem  às  vítimas  de  desaparecimento  forçado  que  foram
sepultadas irregularmente em Perus;

IV.  declarar  a  existência  de  responsabilidade  pessoal  dos  réus  FORTUNATO
ANTONIO BADAN PALHARES, VÂNIA FERREIRA PRADO, DANIEL ROMERO
MUNÔZ,  CELSO  PERIOLI  e  NORMA  SUELI  BONACCORSO,  perante  a
sociedade brasileira, inclusive os familiares de desaparecidos políticos, pela não
conclusão dos trabalhos de identificação das ossadas de Perus e, especialmente,
pela  indevida  demora  na  identificação  dos  restos  mortais  de  FLAVIO  DE
CARVALHO MOLINA e LUIZ JOSÉ DA CUNHA;

V.  condenar  os  réus  FORTUNATO  ANTONIO  BADAN  PALHARES,  VÂNIA
FERREIRA PRADO,  DANIEL ROMERO  MUNÔZ,  CELSO  PERIOLI  e  NORMA
SUELI  BONACCORSO a  repararem os  danos morais  coletivos,  na medida de
suas culpabilidades,  mediante  indenização individual  que se requer seja fixada
entre  2%  (dois  por  cento)  e  5%  (cinco  por  cento)  do  respectivo  patrimônio
mobiliário e imobiliário, utilizando-se como parâmetro o informado em sua última
declaração de Imposto de Renda (ano base 2008), ou outro documento idôneo,
atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, valor este que deverá
ser revertido ao Fndo dos Direitos Difusos Lesados de que trata a Lei n. 7.347/85.
Alternativamente,  a  critério  dos  réus,  a  reparação  poderá  se  dar  mediante  a
prestação de serviços não remunerados em instituições de promoção dos direitos
humanos, por prazo e frequência proporcionais à culpa de cada um, mas que se
requer não seja  o prazo inferior  a 1 ano, nem a frequência inferior  a 4 horas
semanais;
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Como se vê, a maioria dos pedidos requer a imposição de obrigações específicas,

com base no art. 3º, da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, art. 461 do Código de Processo

Civil, art. 84 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, na Lei 9.140/1995 e no art. 37, § 6º

da Constituição de 1988.

Frise-se  que  tais  pedidos  do  MPF  não  se  resumem  a  simples  medidas

administrativas a serem adotadas pela União, mas consistem na pretensão judicial  de

fazer  valer  obrigação  imposta  por  lei.  Não  há  discricionariedade  administrativa  neste

tema, existe descumprimento de norma.

Em 18 de fevereiro de 2010, o Juízo da 6ª Vara Cível da Seção Judiciária de São

Paulo  deferiu  a  liminar  e  fixou  multa  diária  de  R$  10  mil  por  descumprimento,  sem

prejuízo de eventual sanção por improbidade administrativa.

A  União  aviou  suspensão  de  liminar219,deferida  pelo  Presidente  do  Tribunal

Regional Federal da 3ª Região. Contra esta decisão, o MPF interpôs agravo regimental, a

que o Órgão Especial do TRF da 3ª Região, por maioria, negou provimento, em 23 de

fevereiro  de  2011,  adotando  a  tese  da  reserva  do  possível  e  da  falta  de  dotação

orçamentária para o custeio dos gastos necessários à identificação genética dos ossos

(na petição inicial, cada exame é estimado em R$ 3.000,00)220.

Apesar  de  a  ação  civil  pública  deduzir  pedidos,  em  maioria,  cominatórios,  o

argumento  do  TRF  da  3ª  Região  para  manter  suspensa  a  eficácia  da  decisão

antecipatória de tutela baseou-se em critério econômico orçamentário.

Na primeira instância,  foi  realizada audiência de instrução,  em que se conferiu

prazo para a União e os demais entes federativos adotarem medidas efetivas a fim de

identificar as ossadas exumadas do cemitério de Perus.

Após escoado o prazo de sessenta dias fixado para apresentar cronograma de

219 Tombada com o número 0006415-28.2010.4.03.0000/SP.
220 O acórdão teve a seguinte ementa: “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AÇÃO

CIVIL PÚBLICA.  IDENTIFICAÇÃO DE OSSADAS DE DESAPARECIDOS POLÍTICOS. EXAMES DE
DNA.  ECONOMIA  PÚBLICA.  ORDEM  JURÍDICA/ADMINISTRATIVA.  VIOLAÇÃO.  VALOR
EXPRESSIVO.  SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.  LICITAÇÃO (LEI  n.  8.666/93).  NECESSIDADE.
AGRAVO  IMPROVIDO.  1.  Justificado  o  deferimento  do  pedido  de  suspensão,  uma  vez  que
demonstrada  pela  Requerente  afronta  à  ordem pública,  considerada  em termos  de  ordem jurídico
administrativa, porquanto a decisão impugnada obriga a administração pública a agir de forma contrária
a legislação que instituiu o procedimento licitatório (Lei n. 8.666/93). 2. Para o cumprimento da decisão
antecipatória da tutela faz-se necessário que a administração disponha de um valor expressivo (R$
3.000.000,00), sem, contudo, haver previsão no orçamento para tal, portanto, impõe a administração um
dispêndio desconsiderando totalmente as restrições orçamentárias (art. 165, § 2º, CF). 3. A fixação pelo
Judiciário de um orçamento para a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos sem um
planejamento criterioso revela uma ingerência na Administração.4.  Agravo Improvido.”  Disponível  no
sítio  eletrônico  da  Procuradoria  Regional  da  República  da  3ª  Região:
http://www.prr3.mpf.mp.br/component/remository/?func=fileinfo&id=3039. Acesso em 4 nov. 2014.

http://www.prr3.mpf.mp.br/component/remository/?func=fileinfo&id=3039
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realização dos trabalhos, a União se manifestou aduzindo não ter interesse em acordo.

Pelo contrário, requereu a declaração de perda de objeto da ação221.

Há um outro dado interessante: após a audiência, a União requereu, por petição, a

decretação de segredo de justiça,  ao  argumento  de que os  laudos periciais  juntados

possuem  forte  carga  emocional  em  relação  aos  parentes,  o  que  implicaria  nova

vitimização das pessoas que sofreram perdas no regime militar.

Em resposta, o Ministério Público Federal se pronunciou contrariamente ao pedido:

É preciso desfazer essa falácia da União. A vitimização não decorre da publicidade
do processo, princípio geral a ser observado, notadamente num país democrático
de direito. Tal circunstância decorre sim da já noticiada e ressaltada omissão e
negligência estatal quanto às tarefas impostas pelo artigo 4º, da Lei nº 9.140/1995.
Aí  não  só  pela  União  (embora  esta,  com  preponderância,  ante  a  expressa
determinação legal), como pelos demais corréus. Ademais, os autos não devem
tramitar em segredo de justiça, uma vez que sua decretação deve ser excepcional,
restrita aos casos expressamente estabelecidos em lei, prevalecendo em todos os
demais a publicidade, conforme estabelece o art. 5º, inciso LX, da Constituição
Federal, “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem” (grifo nosso) […]
O acesso à informação é um direito difuso, portanto, sua fruição deve se dar de
forma altaneira, envidando esforços todos os Órgãos Públicos e a Sociedade Civil
para que esse direito mais e mais se concretize, amplie-se e cristalize-se no seio
da República. É um empreendimento necessário e salutar! […]
Aliás a lógica aponta em sentido diametralmente oposto à conclusão da União.
Deveras,  pois  diante  do  monopólio  das  informações  da  UNIÃO,  através  da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, pela sua Comissão
Especial (CEMDP), e da necessidade de alento às famílias para que saibam, ao
menos,  que  algum  trabalho  esteja  sendo  desenvolvido,  o  que  de  fato  causa
grande  constrangimento  e  revolta  aos  familiares  é  a  falta  de  informação  e
divulgação  do  que  o  Estado  Brasileiro  vem  fazendo  ou  deixando  de  fazer.

221 Em manifestação escrita ao pedido da União, o Ministério Público Federal, por meio do procurador da
República Pedro Antônio de Oliveira Machado, consignou: “[...] A falta de respeito com o tema, para com
esse r. Juízo, para com as partes, enfim, para com os familiares dos desaparecidos, é flagrante. Veja
Excelência que a União se comprometeu a apresentar proposta de acordo, com cronograma para os
trabalhos  de  identificação  das  ossadas encontradas  no  cemitério  de  Perus.  Foi  fixado  o  prazo  de
sessenta dias. Na audiência designada, após escoado o prazo fixado, vem dizer que não tem nenhuma
proposta de acordo. Ora, o processo ficou parado, por sessenta dias, para ao fim e ao cabo todos
comparecerem em audiência para ouvir tal disparate do representante da União, Secretaria Especial de
Direitos Humanos da Presidência da República? Porque então não apresentou manifestação por escrito
já dizendo que não tinha interesse em acordo? Porque deixou o prazo de sessenta dias escoar, nada
dizendo, fazendo com que todas as partes comparecessem a uma audiência sem qualuqer finalidade?
De modo que não é possível vislumbrar boa fé nesta atitude dos representantes da União, Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. A alegação de perda de objeto da presente
ação é uma afronta.  Nesse  mesmo sentido,  a  estruturação mínima da  CEMDP “composta por  um
Coordenador-Geral,  Coordenador-Geral Substituta, 6 assessores e 1 secretária” (fls. 8335/8338), em
que se pese a ausência de comprovação por meio de contratos ou outros docuemntos que confirmem a
contratação deses profissionais, evidentemente não acarreta a perda superveniente do objeto da ação,
uma vez que não satisfaz o seu escopo e nem atende ao que foi pedido na inicial, pois o que se busca é
garantir, ou ao menos viabilizar de maneira satisfatória, que a CEMDP possua estrutura suficiente para
proceder  de  forma  minimamente  eficaz  o  reconhecimento  dos  restos  mortais  dos  desaparecidos
políticos, no período repressivo da ditadura militar. Assim, indibitavelmente há interesse de agir, pois a
tutela jurisdicional  é idônea a trazer  utilidade à sociedade, do ponto de vista prático [...].”  (p.  5 da
manifestação do MPF a documentos apresentados pela União, após a audiência preliminar, datada de
12 de junho de 2013). Disponível em: http://www.prr3.mpf.mp.br/ditadura-militar/280?task=view.. Acesso
em 22 fev. 2015.

http://www.prr3.mpf.mp.br/ditadura-militar/280?task=view


99

Informações  incompletas  e  obscuras,  sem  a  transparência  devida  é  que  são
motivo de sofrimento para os familiares.222

Apenas em 26 de março de 2014, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania

do  Município  de  São  Paulo  (SMDHCSP),  a  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da

Presidência da República (SDH/PR), a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos

Políticos (CEMDP),  a Universidade Federal  de São Paulo (UNIFESP)  e Comissão de

Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM) assinaram protocolo de

intenções223 com o objetivo de analisar as ossadas encontradas na vala clandestina de

Perus.

Antes,  a  Portaria  1.267,  de 6 de novembro de 2013,  da Secretaria  de Direitos

Humanos da Presidência  da  República  criara  o  Grupo de Arqueologia  e Antropologia

Forense  (GAAF)  com  a  finalidade  de  adotar  medidas  para  a  busca,  localização,

identificação arqueológica e antropológica de espaços e restos mortais de desaparecidos

políticos, em apoio aos trabalhos da CEMDP.

Cinco anos após o ajuizamento da ação civil pública pelo MPF, foi criado o Grupo

de Trabalho Perus (GTP) pela Portaria 620, de 9 de outubro de 2014, da Secretaria de

Direitos Humanos da Presidência da República224,  com o fim específico de proceder à

análise de restos mortais exumados do Cemitério Dom Bosco, especialmente de sua vala

clandestina, com vistas a identificar mortos e desaparecidos políticos, nos termos da Lei

9.140/1995.

A estrutura do GTP, que será formado pelos comitês Gestor, de Acompanhamento

e o Científico, atende a vários requerimentos da ação civil pública ajuizada pelo MPF.

O  Comitê  Gestor  é  a  instância  colegiada,  composta  por  um representante  da

222 Manifestação do MPF a documentos apresentados pela União, após a audiência preliminar, datada de
12 de junho de 2013. p. 7,10.

223 De acordo com o protocolo de intenções, caberá à SMDHC acompanhar todas as etapas do trabalho de
análise e identificação dos restos mortais encontrados no Cemitério Dom Bosco; auxiliar a CEMDP na
viabilização das condições técnicas necessárias para a identificação,  sobretudo no que se refere à
coleta dos dados ante mortem; garantir a participação de familiares de mortos e desaparecidos políticos
em  todas  as  etapas  do  processo;  e  oferecer  hospedagem  para  as  equipes  internacionais  que
participarão das atividades.  A SDH/PR terá a responsabilidade de coordenar todas as ações para a
consolidação do objetivo do protocolo, aportando os recursos necessários e garantindo a participação
do  Grupo  de  Arqueologia  e  Antropologia  Forense  (GAAF),  como  também  dispondo  de  recursos
necessários  à  contratação  de  técnicos,  laboratórios,  especialistas  e  demais  profissionais,  incluindo
estrangeiros.  Já  a  UNIFESP deverá  disponibilizar  local  adequado  para  a  realização  dos  trabalhos;
destacar  representante  de  seu  corpo  técnico/docente  para  acompanhar  o  trabalho  científico  a  ser
realizado pelo GAAF com acompanhamento das equipes internacionais; e realizar, sob a orientação da
SDH/PR, a contratação de técnicos, laboratórios, especialistas e demais profissionais que atuarão na
análise dos restos mortais.

224 A Portaria 620, de 9 de outubro de 2014, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 14/10/2014,
nº 198, Seção 1, pág. 15.
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CEMDP, da SMDHCSP e um da UNIFESP. Caberá a ele: zelar pelo cumprimento dos

objetivos  e  atribuições  do  GTP;  planejar,  dirigir,  integrar  e  orientar  a  execução,

sistematizar informações, acompanhar e avaliar as atividades do GTP; orientar e controlar

as  atividades  administrativas;  convocar  e  coordenar  as  reuniões  ordinárias  e

extraordinárias;  garantir  recursos  financeiros  e  físicos  para  a  segurança,  guarda  e

conservação dos materiais e dos restos mortais; elaborar, organizar e divulgar relatórios

pormenorizados das atividades desenvolvidas pelo GTP; divulgar dados e informações e

responder pela comunicação oficial do GTP; promover o controle social e a transparência

das atividades e resultados; definir protocolos de controle de acesso ao local  no qual

serão realizadas as análises dos restos mortais, conferindo senhas para destravamento

de portas de segurança; estabelecer cooperação com outros órgãos públicos ou com a

sociedade civil; garantir que o acervo documental do Caso Perus obedeça ao disposto na

Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e propor solenidade

de entrega dos restos mortais que forem identificados.

Já  o  Comitê  de  Acompanhamento225 observará  os  trabalhos  do  GTP e  poderá

requerer  esclarecimentos  necessários  para  garantir  a  transparência  do  processo  de

análise dos restos mortais exumados do Cemitério de Perus.

Por  fim,  o  Comitê  Científico  realizará  e  coordenará  os  trabalhos  técnicos,

compondo-se de representantes da equipe de antropologia forense do Caso Perus. Esta

será  formada  por  um representante da Secretaria  Nacional  de  Segurança Pública  do

Ministério  da  Justiça  (SENASP/MJ);  um  representante  da  Associação  Brasileira  de

Antropologia Forense (ABRAF); um representante do Departamento de Polícia Federal;

um  representante  da  UNIFESP e  quatro  representantes  do  grupo  de  arqueólogos  e

antropólogos forenses indicados pela SDH/PR, sendo dois profissionais internacionais e

dois profissionais nacionais.

A Portaria 620/2014 previu um prazo de trinta e seis meses para a conclusão dos

trabalhos, contados a partir de sua publicação, com possibilidade de prorrogação por igual

período.

Tais  medidas  foram  anunciadas  em  sessão  pública  realizada  na  Assembleia

Legislativa de São Paulo em 4 de setembro de 2014, exatamente 24 anos após a abertura

da vala clandestina de Perus. 

225 Será composto por  dois  familiares membros da CEMDP, dois integrantes do Comitê Paulista pela
Memória,  Verdade e Justiça,  por familiares consanguíneos dos desaparecidos políticos cujos restos
mortais podem estar entre os exumados, um representante da Comissão Nacional da Verdade (CNV),
um representante da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Rubens
Paiva, um representante da Comissão Municipal da Verdade de São Paulo e um representante do MPF.
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Na ocasião, a Secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli

Salvatti,  afirmou: “Os trabalhos vão começar” e divulgou a informação de que, apenas

para o primeiro ano de execução do GTP, estão orçados R$ 3 milhões, somente da União.

Este  foi  exatamente  o  valor  apontado pelo  MPF na inicial  da  ação civil  pública  para

reestruturar  a  CEMDP e dotá-la  de estrutura mínima a fim de realizar  a  identificação

genética das ossadas.

Na sua manifestação ao pedido liminar na ACP226, a União trouxera a informação

de  que,  apenas  com  o  pagamento  de  indenizações  a  familiares  de  desaparecidos

políticos,  gastara R$ 40 milhões de reais  desde a Lei  9.140/1995227.  Já nos esforços

preconizados pela mesma lei  para localizar e identificar restos mortais dispendera R$

1.300.000,00, valor muito inferior. Isso demonstra a prioridade que se deu ao tratamento

pecuniário da questão.

Uma outra análise pode se fazer entre a ACP e o Grupo de Trabalho Perus recém-

criado. A estrutura deste, prevista na Portaria 620/2014, formado por Comitê Gestor, de

Acompanhamento  e  Científico,  com  transparência  nos  trabalhos  e  corpo  técnico

profissional próprio, dedicado exclusivamente ao trabalho de identificação das ossadas

específicas de Perus, foi um dos requerimentos do MPF na petição inicial.

Nos dias 10 e 11 de setembro de 2014, finalmente parte dos restos mortais foi

trasladada  do  columbário  do  Cemitério  do  Araçá,  em  São  Paulo,  para  a  UNIFESP.

Todavia, 638 caixas ainda ficaram naquele cemitério por falta de estrutura do laboratório

de análise. Nas ossadas transportadas, os profissionais da UNIFESP já constataram o

péssimo estado de conservação e a proliferação de fungos.

226 Disponível em: http://www.prr3.mpf.mp.br/component/remository/?func=fileinfo&id=2379/. Acesso em 28
fev. 2015.

227 Dado confirmado por  Paulo  Abrão  e Marcelo  Torelly.  In:  ABRÃO,  Paulo;  TORELLY.  Marcelo  D.  O
programa de reparações como eixo estruturante da justiça de transição no Brasil. In: REÁTEGHI,
Félix (coord.).  Justiça de transição: manual para a América Latina. Comissão de Anistia, Ministério
da Justiça. Nova Iorque: Centro Internacional para a Justiça de Transição, 2011. p.479.

http://www.prr3.mpf.mp.br/component/remository/?func=fileinfo&id=2379/
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3.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DIFUSO  RESULTANTE  DO  DESAPARECIMENTO  DE

PESSOAS NA DITADURA MILITAR BRASILEIRA.

Congresso internacional do medo

Provisoriamente não cantaremos o amor,
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,
não cantaremos o ódio porque esse não existe,
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte,
depois morreremos de medo
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.

(Carlos  Drummond  de  Andrade.  Sentimento  do  mundo.  Rio  de
Janeiro: Record, 2002. p.35.)
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3.1 Categorização do dano

3.1.1 Dano individual, dano individual homogêneo e dano coletivo

Dano é o resultado da lesão ou injúria sobre o patrimônio moral ou material de

alguém. Não se resume à repercussão prejudicial  imediata de um dado fato,  mas ao

prejuízo consumado e definitivo228.

O  dano  que  interessa  à  responsabilidade  civil  é  o  que  constitui  requisito  da

obrigação de indenizar. Em regra, trabalha-se com a divisão entre danos patrimoniais e

morais229.

Para José de Aguiar Dias, essa distinção só diz respeito aos efeitos, não à origem

do dano, que é uno e indivisível230. Isto é, a divisão entre dano patrimonial e moral não

decorreria da natureza do direito, bem ou interesse lesado, mas do efeito da lesão, do

caráter  de  sua  repercussão  sobre  a  vítima.  Deste  modo,  tanto  poderia  ocorrer  dano

patrimonial derivado de lesão a um bem não patrimonial, quanto dano moral resultante de

ofensa a bem material231.

Hersilio de Souza ressalta que “o damno é sempre um só, argumenta o Minozzi, é

o mal causado a cada um de nós. Apenas, o objecto desse damno é que varia, cahindo

ora sobre as cousas ora sobre a própria pessôa”232.

228 DIAS, José de Aguiar.  Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.973-974. O autor
distingue os conceitos de dano e lesão, concebe aquele como resultado desta. Embora Aguiar Dias, na
definição com que trabalha, opte pela necessidade de um prejuízo consumado e definitivo, demonstra,
em sua construção teórica, que nem sempre essa definitividade e consumação ocorrem perfeitamente.
Há casos em que a repercussão prejudicial  se prolonga no tempo, mostrando-se danosa, antes do
exaurimento  da lesão.  Não é razoável  onerar  a  vítima,  já  fragilizada,  com espera  excessiva  até  a
consumação dos efeitos da lesão. Assim, a exigência de prejuízo “consumado e definitivo” é a regra,
mas pode haver inflexões a depender do caso concreto.

229 Os  danos  morais  são  também  chamados  imateriais,  não  patrimoniais,  extrapatrimoniais,  não
pecuniários. Aqui se escolheu adotar a terminologia dano moral, por ser a mais simples e intuitiva, ainda
que  tenha  gerado,  e  ainda  gere  por  vezes,  excessos  interpretativos.  Yussef  Said  Cahali  também
escolheu a expressão dano moral  e  justificou a opção:  “Insistimos,  assim,  na preferência  por  essa
denominação,  em  seu  confronto  com  as  mais  sugeridas  na  doutrina  -  “danno  non  patrimoniale”,
“préjudice moral”, “tort moral”, no que se tem em conta que “o vocábulo moral, aí empregado, não se
contrapõe a físico e sim a patrimonial.”In: CAHALI, Yussef Said.  Dano moral. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 20-21.

230 DIAS,  José  de  Aguiar.  Da  responsabilidade  civil. Rio  de  Janeiro:  Renovar,  2006.  p.973.  O
posicionamento de Aguiar Dias adota a teoria do italiano Minozzi.

231 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.992.
232 SOUZA, Hersilio de. Novos direitos e velhos códigos. Recife: Imprensa industrial, 1924. p. 51.
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O dano material é verificado do confronto entre o patrimônio realmente existente

após o dano e o que possivelmente existiria se este não se tivesse produzido. Expressa-

se na diferença encontrada nessa operação233.

Já o dano moral é caracterizado de forma negativa, em contraposição ao dano

patrimonial234.

Para Hersilio de Souza,

a divisão mesma de bens materiaes ou immateriaes, como de damno material e
damno  moral,  é  convencional;  porque,  na  realidade  dos  factos,  nós  só
conhecemos as cousas materiaes ou immateriaes e só sentimos o damno material
ou moral de uma só maneira: pelas nossas sensações. (Alfredo Binet – A Alma e o
Corpo; -  Ribot  – Psychologie  des Sentiments).  Ora,  si  a satisfação de nossos
desejos  é  o  bem,  segue-se  que  tudo  que  contrariar  a  isto,  tudo  que  fizer
desapparecer ou diminuir o nosso bem estar, a destruição do nosso patrimonio,
como de nossa reputação, de nosso socego, tudo que nos causar soffrimento é
um mal. Nós, ao nascer, somos investidos definitivamente de uma personalidade,
em que ha direitos que têm valor economico e entram para o patrimonio e outros
que nos dão principalmente o bem estar e a felicidade, mas, que, entretanto, não
têm  valor  economico,  não  constituem  patrimonio.  Todos  esses  direitos  são
interesses licitos de nossa parte á vida, a nossa quota nos bens da existencia,
como se exprime o Dernburg e portanto, a lei  deve a todo egual protecção, a
mesma garantia contra  todos os ataques e não se justifica que, protegendo a
pessoa contra os damnos aos seus bens chamados materiaes, não a proteja e,
até com maioria de razão, contra os ataques a outros bens chamados moraes, á
sua liberdade, á sua honra, ao seu sossego.235

Segundo Antônio Junqueira de Azevedo,

a visão tradicional do dano somente vê aquelas duas espécies, o patrimonial e o
moral. O dano patrimonial inclui os danos emergentes e os lucros cessantes. O
dano moral, por sua vez, é, na verdade, o não-patrimonial; deve ser conceituado
por exclusão e é todo aquele dano que ou não tem valor econômico ou não pode
ser  quantificado  com  precisão.  Em geral,  esse  dano  moral  será  um dano  de
sofrimento,  daí  se  falar  em  “pretium  doloris”,  mas  algumas  vezes  haverá
também dano moral que foge a essa caracterização, porque se trata de dano – e
basta  pensar  nas  pessoas  jurídicas,  ou  nas  pessoas  físicas  que  não  têm
condições  de  discernimento,  ou  ainda  nos  nascituros  –  que  representa  algum
prejuízo não avaliável pecuniariamente de modo exato.236

Até há pouco, entendia-se contrário ao direito qualquer pagamento indenizatório de

lesão extrapatrimonial se esta se configurava exclusivamente como sofrimento. O pretium

doloris237 era  inadmissível  nos  ordenamentos  jurídicos  de  tradição  romano-germânica,

233 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.975.
234 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 19.
235 SOUZA, Hersilio de. Novos direitos e velhos códigos. Recife: Imprensa industrial, 1924. p. 50-51.
236 AZEVEDO, Antônio Junqueira de.  Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o

dano social. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 378.
237 Sobre a alegação de ser imoral compensar a dor com dinheiro, Hersilio de Souza comentou: “Nenhuma

imoralidade existe nesses casos, porque não se mercadeja com a dor, não se compram nem se vendem
por dinheiro os bens moraes, não se transige com os soffrimentos íntimos, em troca de moeda. Apenas,
causado o damno, indemnisa-se com dinheiro o prejudicado, dando-se-lhe meios para compensar-se do
mal soffrido e punindo-se ao mesmo tempo o transgressor da lei, com essa obrigação. Immoral é o que
se mostra inconveniente ao bem do indivíduo e da especie e immoral seria, na hypothese, abandonar
sem proteção  nem recursos o  indivíduo,  victima de damnos dessa ordem,  com detrimento de sua



105

exceto nas hipóteses expressamente previstas em lei238.

Com  o  tempo239,  tornou-se  insustentável  tolerar  que,  ao  ter  um  direito

personalíssimo atingido, ou ao sentir efeitos da lesão em sua honra subjetiva, a vítima

ficasse irressarcida. Afinal, presentes o ato ilícito e a lesão a um direito da personalidade,

não se podia deixar impune o ofensor.

Não  se  esmiúça  aqui  o  processo  histórico  que  culminou  na  aceitação  da

reparabilidade do dano moral240. Parte-se, dentro do corte metodológico, do tratamento

dado  ao  tema  após  a  Constituição  de  1988,  no  que  concerne  especificamente  aos

desaparecidos políticos de Perus.

Hoje é incontroversa a ressarcibilidade do dano moral (CR, art. 5º, V e X e arts. 12,

186 e 927 do CC/2002)241242, visto basicamente sobre duas perspectivas.

actividade  e  do  seu  concurso  ao  desenvolvimento  da  sociedade.”  In:SOUZA,  Hersilio  de.  Novos
direitos e velhos códigos. Recife: Imprensa industrial, 1924. p. 54-55.

238 A Alemanha manteve a tradição e indeniza apenas os casos expressos em lei,  como determina o
parágrafo 253 do BGB. Na análise de Hersilio de Souza: “O Codigo Civil Alemão, no art. 823 dispoz: -
“Quem  propositadamente  ou  por  negligencia  offenda  a  vida,  o  corpo,  a  saude,  a  liberdade,  a
propriedade  ou  qualquer  outro  direito  de  alguém,  é  obrigado  á  reparação  do  damno  causado.”  É
verdade que o art.º 253 restringiu os termos dessa disposição, determinando que - “si o damno não é
relativo aos bens, uma indemnisação em dinheiro só é devida nos casos enumerados em lei.” Todavia,
apesar dessa restrição, o Codigo Allemão admittiu a indemnisação do damno moral. (Dernburg. Dir. di
Oblig, paragrapho 44).”In: SOUZA, Hersilio de.  Novos direitos e velhos códigos. Recife: Imprensa
industrial, 1924. p. 48-49.

239 Para Maria Celina Bodin de Moraes, o que “mudou neste caso foi exatamente a consciência coletiva
acerca do conceito de justiça: o que antes era tido como inconcebível passou a ser aceitável, e, de
aceitável, passou a evidente. Se era difícil dimensionar o dano, em questão de poucos anos, tornou-se
impossível ignorá-lo. Se era imoral receber alguma remuneração pela dor sofrida, não era a dor que
estava  sendo  paga,  mas  sim  a  vítima,  lesada  em sua  esfera  extrapatrimonial,  quem merecia  ser
(re)compensada  pecuniariamente,  para  assim  desfrutar  de  alegrias  e  outros  estados  de  bem-estar
psicofísico, contrabalançando (rectius, abrandando) os efeitos que o dano causara em seu espírito.” In:
MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 147.

240 Para análise minudente desse processo histórico, a partir da doutrina estrangeira e do direito brasileiro,
conferir  José  de  Aguiar  Dias.  Este  autor  resume  metodicamente  os  argumentos  adversários  ao
ressarcimento do dano moral nos seguintes aspectos: a) falta de efeito penoso durável; b) incerteza do
direito violado; c) dificuldades em descobrir a existência do dano moral; d) indeterminação do número
das  pessoas  lesadas;  e)  impossibilidade  de  rigorosa  avaliação  em  dinheiro;  f)  imoralidade  da
compensação da dor com o dinheiro; g) extensão do arbítrio concedido ao juiz. In: DIAS, José de Aguiar.
Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.1001. Em síntese rude, a lógica era a de
que aquilo que não se pode aferir não se pode indenizar, pois a indenização seria justamente a medida
do dano. Há profunda abordagem das correntes negativistas e positivistas do dano moral em: CAHALI,
Yussef Said. Dano moral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 18-30. Sobre a admissibilidade do
dano moral na doutrina estrangeira, conferir  SOUZA, Hersilio de.  Novos direitos e velhos códigos.
Recife: Imprensa industrial, 1924. p. 43-50.

241 “Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,  garantindo-se  aos
brasileiros  e  aos  estrangeiros residentes  no País  a  inviolabilidade  do direito  à  vida,  à  liberdade,  à
igualdade,  à  segurança e à propriedade,  nos termos seguintes: […]  V -  é  assegurado o direito  de
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;  […] X -
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [...]”.

242 “Art.  186.  Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,  violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
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A primeira, já mencionada, não considera a natureza do direito, bem ou interesse

violado  e  conceitua  o  dano  moral  como  efeito  não  patrimonial  da  lesão  a  direito 243.

Entende-o como “reação psicológica à injúria”244, como as dores físicas e morais que o

homem experimenta em face da lesão. Esta teoria majoritária245 não restringe os danos

morais  exclusivamente  à  violação  de  direitos  da  personalidade  e  admite  que  direitos

patrimoniais podem gerá-los.

Para uma segunda corrente246, os danos morais emergem apenas de violação a

direitos da personalidade247. A esta, filia-se Paulo Lôbo, para quem

os direitos da personalidade oferecem um conjunto de situações definidas pelo
sistema jurídico, inatas à pessoa, cuja lesão faz incidir diretamente a pretensão
aos danos morais, de modo objetivo e controlável, sem qualquer necessidade de
recurso  à  existência  da  dor  ou  do  prejuízo.  A responsabilidade  opera-se  pelo
simples fato da violação (damno in re ipsa); assim, verificada a lesão a direito da
personalidade,  surge  a  necessidade  de  reparação  do  dano  moral,  não  sendo
necessária a prova do prejuízo, bastando o nexo de causalidade.248

Portanto, fala-se em danos morais subjetivos e danos morais objetivos249.  Estes

decorrem da violação a direitos da personalidade; aqueles se referem a efeitos da lesão

que atingem a subjetividade, a honra e a intimidade psíquica do indivíduo.

Maria Celina Bodin de Moraes resume:

Dessa maneira, acabaram interligando-se as duas teorias antes referidas: tanto
será dano moral  reparável  o efeito  não-patrimonial  de lesão a direito  subjetivo
patrimonial  (hipótese  de  dano  moral  subjetivo),  quanto  a  afronta  a  direito  da
personalidade  (dano  moral  objetivo),  sendo  ambos  os  tipos  admitidos  no
ordenamento  jurídico  brasileiro.  Assim,  no  momento  atual,  doutrina  e
jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que,
independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo

243 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.1002.
244 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.1006.
245 Por todos, José de Aguiar Dias. In: DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro:

Renovar, 2006. No mesmo sentido é a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
246 Como essa doutrina fixa critério objetivo para identificar o dano moral,  o juízo de equidade do juiz

restringe-se ao quantum da indenização compensatória.
247 Pontes de Miranda registra: “tratando-se de direitos de personalidade e de direito de propriedade, que

são absolutos, quem causa (portanto, ainda sem culpa) fato ofensivo (fato ilícito) ao direito, de que se
trata, responde por ofensa. Assim, o direito à vida pode ser ofendido sem culpa, e o causador responde;
idem, o direito à integridade física e psíquica, o direito à liberdade, à verdade e à honra, o direito a ter
nome e o direito ao nome, o domínio, o usufruto, o uso, a habitação, a renda constituída sôbre imóveis,
o penhor, a hipoteca e a anticrese, os direitos autorais, os direitos expectativos a direitos absolutos
(ditos direitos absolutos de expectativa, absolute Anwartschaftsrechte), os direitos formativos geradores,
modificadores ou extintivos de direitos absolutos, e os direitos de família absolutos […]”.  In: PONTES
DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Vol. VII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971.
p. 5-6. Ver também  MORAES, Maria Celina Bodin de.  Danos à pessoa humana: uma leitura civil-
constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 155; e LÔBO, Paulo. Danos morais e
direitos da personalidade. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro: Ed. Patmas, nº 6, abr-
jun. 2001. p. 79-97.

248 LÔBO, Paulo. Danos morais e direitos da personalidade. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de
Janeiro: Ed. Patmas, nº 6, abr-jun. 2001. p. 80.

249 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 156.
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e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a
atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre
outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não
repercutam  na  órbita  de  seu  patrimônio  material,  originam  angústia,  dor,
sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções
negativas.250

Yussef Said Cahali complementa:

na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a
alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua
personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-
se,  em  linha  de  princípio,  como  dano  moral;  não  há  como  enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza
pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração
social,  no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade;  no  desequilíbrio  da  normalidade  psíquica,  nos  traumatismos
emocionais,  na  depressão  ou  no  desgaste  psicológico,  nas  situações  de
constrangimento moral.251

Segundo o art. 186 do Código Civil de 2002, todo aquele que, por ação ou omissão

voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar  dano,  ainda  que

exclusivamente moral, comete ato ilícito. O art. 927 do CC/2002 traz como consequência

a obrigação de reparar, que independerá de culpa nos casos especificados em lei.

Como visto no capítulo 2, a Lei 9.140/1995 impôs apenas a reparação dos danos

materiais  resultantes do desaparecimento  de pessoas na ditadura militar.  A tabela do

Anexo II daquela lei e o tratamento estritamente pecuniário revelam abordagem normativa

restrita à tarifação do dano patrimonial. Ou seja, mesmo no ano de 1995, já vigente a

Constituição de 1988, que previu expressamente a possibilidade de cumulação dos danos

materiais e morais, bem como a reparabilidade autônoma deste último, o legislador não

dispôs sobre a compensação do dano moral puro.

Coube  ao  Poder  Judiciário,  demandado  em  ações  indenizatórias  individuais

propostas por familiares das vítimas, reconhecer a autonomia das duas espécies de dano

– patrimonial e moral – e arbitrar valores para cada uma delas, sem prejudicialidade252.

Na prática, apenas familiares que comprovaram perdas patrimoniais resultantes da

morte  do  desaparecido  conseguiram  obter  da  Comissão  Especial  sobre  Mortos  e

Desaparecidos Políticos (CEMDP) indenizações pecuniárias. As decisões indeferitórias da

250 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 156-158.

251 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 20.
252 BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Recurso  especial  1.002.009/PE,  Relator  Ministro  Humberto

Martins, 2ª Turma, julgado em 12/02/2008, DJ 21/02/2008. Neste julgado, consignou-se: “Mesmo que o
familiar  de  desaparecido  político  já  tenha  se  valido  da  Lei  n.  9.140/95  para  requerer  perante  a
Administração a indenização por dano material tarifada, não lhe falta legitimidade para o exercício de
pretensão no bojo de processo judicial que busca valor em maior extensão, bem como reparação por
danos morais. As instâncias administrativa e judicial não se confundem e é garantia constitucional do
jurisdicionado a busca do Judiciário para a reparação de lesões ou inibição de ameaça a direito. [...]”
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CEMDP levaram à questão ao Judiciário. Este se deparou com três situações básicas: a)

nos  casos  em  que  deferida  administrativamente  indenização  por  danos  materiais,

requerimento para majorar o quantum, mais pedido de indenização autônoma por danos

morais; b) nos casos em que nada foi deferido administrativamente, dupla indenização:

pelos danos materiais e morais cumulados; c) nos casos em que deferidos apenas danos

materiais, pedido de indenização autônoma dos danos morais.

Por  sua  vez,  dentro  do  dano  moral,  há  o  que  decorre  de  lesão  a  direito

personalíssimo que repercute no patrimônio da pessoa e o que não repercute, ou seja,

que não produz qualquer efeito patrimonial. Este é o dano moral puro.

Poder-se-ia  pensar  que  as  indenizações  deferidas  pela  CEMDP,  além  de

indenizarem  os  danos  materiais,  compensaram  o  dano  moral  com  repercussão

patrimonial,  sem  respeitar  a  natureza  autônoma  dessa  espécie  de  dano.  Todavia,

entende-se que não houve reparação do dano moral puro. Este só será reparado com as

obrigações de fazer exigidas do Estado, sobre as quais se falará no item 3.4.

No  caso  dos  desaparecidos  de  Perus,  o  dano  individual  é  suportado  pelos

familiares (art. 10 da Lei 9.140/1995) atingidos pela morte de ente querido. A causa do

dano moral individual é a lesão a direitos da personalidade destes parentes, sobretudo as

integridades  psíquica  e  física253.  Já  os  danos  materiais  advêm  da  falta  de  suporte

patrimonial ou da expectativa de que este existisse se a pessoa viva fosse.

Foi  justamente  no  árduo  tema  da  perda  de  filho  que  ocorreu  guinada

jurisprudencial quanto à reparabilidade dos danos morais.

Durante  muito  tempo  prevaleceu,  na  jurisprudência,  entendimento  contrário  à

indenização,  patrimonial  ou  moral,  em  decorrência  da  morte  de  filho  menor,  no

pressuposto de somente ser indenizável o efetivo prejuízo econômico254. Ou seja, exigia-

se que os pais comprovassem os danos emergentes e os lucros cessantes decorrentes

do ato ilícito. O Supremo Tribunal Federal chegou a decidir que “no caso de morte de filho

menor não se indeniza o dano moral se ele não contribuía em nada para o sustento da

casa”255.

O raciocínio estritamente patrimonial derivava da interpretação dada ao art. 1.537,

253 Como se verá adiante essa lesão a direitos da personalidade dos familiares pode ser direta, quando
seus  próprios  direitos  personalíssimos  são  atingidos,  ou  por  ricochete,  quando  sofrem reflexos  da
violação a direitos da personalidade de outrem.

254 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 67.
255  BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Recurso  Extraordinário  12.039,  Relator  Ministro  Lafayette  de

Andrade, julgado em 6 ago.1948.
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II, do CC/1916256, hoje art. 948, II, do CC/2002257. Segundo estes, no caso de homicídio, a

indenização consistirá na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia,

considerando-se  a  duração  provável  da  vida  da vítima.  Assim,  não poderia  o  genitor

pretender alimentos, se não os recebia do filho menor falecido.

Reconhecia-se  apenas o  direito  à  indenização de danos materiais  caso o  filho

trabalhasse ou colaborasse efetivamente para a subsistência da família, ainda que sem

consenso sobre o quantum e a periodicidade da prestação.

O raciocínio era que o dano sofrido pelos pais em consequência de morte de filho,

quando repercute sobre a atividade profissional ou sobre as fontes de subsistência da

família, é apenas patrimonial258.

Aos poucos, a jurisprudência do STF alterou o posicionamento para entender que

“a  circunstância  de  se  tratar  de  menor  não  tira  dos  parentes  da  vítima  o  direito  à

indenização. Não só porque frequentemente o filho menor contribui para a economia do

lar como também porque aquele direito não tem caráter alimentício”259.

Alguns julgados260 começaram a presumir a dependência econômica dos pais nos

casos  de  famílias  pobres,  com  base  na  probabilidade  futura  de  o  filho  morto  vir  a

contribuir  para  o  sustento  familiar,  se  vivo  estivesse.  Esse  raciocínio  permitiu  a

indenização  por  perda  de  filho  menor,  extinto  antes  de  atingir  capacidade  para  o

trabalho261.  Isso  porque,  nas  famílias  pobres,  os  filhos  começam  a  trabalhar  cedo,

contribuindo para a subsistência doméstica.

O lastro teórico, porém, ainda se prendia à mensuração patrimonial  do dano: a

presunção de capacidade laboral262.

256 “Art.  1.537. A indenização, no caso de homicídio,  consiste:  I.  No pagamento das despesas com o
tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. II. Na prestação de alimentos às pessoas a quem o
defunto os devia.”

257 “Art.  948.  No  caso  de  homicídio,  a  indenização  consiste,  sem  excluir  outras  reparações:  I  -  no
pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II - na prestação
de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da
vítima.”

258 Como aponta Cahali, criou-se a figura do menor consumidor, qualificação do menor alimentário, de
modo que o homicídio contra ele praticado, se não implicasse desfalque no patrimônio dos genitores,
frustraria qualquer pretensão indenizatória destes. In: CAHALI, Yussef Said.  Dano moral. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011. p. 68.

259 BRASIL.  Supremo Tribunal  Federal.  Recurso  Extraordinário  17.557/DF,  2ª  Turma,  Relator  Ministro
Orozimbo Nonato, DJ: 04.01.1951.

260  BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Recurso  Extraordinário  83870,  2ª  Turma.  Relator  Ministro
Thompson  Flores,  DJ  21.05.1976  e  RE  80876,  2ª  Turma,  Relator  Ministro  Thompson  Flores,  DJ
08.07.1976.

261 Sobreveio o enunciado da Súmula 491 do Supremo Tribunal Federal, que diz ser indenizável o acidente
que causa morte de filho menor, ainda que este não exerça trabalho remunerado.

262 A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento de recurso repetitivo EREsp
107.617/RS. Corte Especial, julgado em 4 maio 2005, Relator Ministro Ari Pargendler. DJ: 1 ago. 2005,
fixou em quatorze anos, o termo a partir do qual as famílias pobres são indenizadas em razão de dano
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Concedida ou não a pensão263, como ressarcimento do dano patrimonial resultante

da morte de filho,  era sistematicamente excluída qualquer reparação a título  de dano

moral puro. O STF inadmitia acumular danos patrimoniais e morais, em caso de morte de

filho264,  por considerar que a reparação moral já estaria inserida na pensão deferida a

título de lucros cessantes.

Prevalecia,  na  jurisprudência,  o  entendimento  de  que  eventuais  danos  morais

somente  seriam  indenizados  quando  suscetíveis  de  avaliação  de  seus  reflexos

patrimoniais e na medida destes.

A guinada deu-se no Recurso Extraordinário 59.940265, em que se reconheceu a

ressarcibilidade do dano moral.

No caso, genitores ajuizaram ação indenizatória contra companhia de ônibus a fim

de  obter  reparação  pela  morte  das  duas  filhas  em  acidente.  Sentença  julgou

improcedente  o  pedido  ao  argumento  de  que  a  morte  das  duas  filhas  menores  não

constituía  dano  material  a  ressarcir,  mas  apenas  dano  moral.  O acórdão  manteve  a

sentença e a discussão foi levada ao STF em recurso extraordinário.

O  Relator  destacou  as  divergências  sobre  o  tema  e  se  posicionou  pela

configuração do dano moral:

Malgrado a hesitação dos Tribunais brasileiros, a reparabilidade do dano moral
vem aldravando, há mais de meio século, a consciência de vários de seus maiores
membros, de Pedro Lessa (votos na Rev. Forense, 37/201 e 24/473) a Orozimbo
Nonato (Rev. Forense, 127/397), de Aguiar Dias (“Respons. Civ. VII, n. 227 e segs.
além de comentários na R.F. 107/397, etc.) ao atual Presidente do T.J.GB (R.F.,
97/698).
Na doutrina pátria, entre os nomes luminosos que proclamam a admissibilidade do
ressarcimento do dano moral, figuram nada menos que Clovis, Filadelfo Azevedo,
Pontes de Miranda, Espínola e outras estrêlas de primeira grandeza.
Claro que a opinião dos juristas excelsos não vale, porque parte dêles, mas pelos
argumentos convincentes que esposam.
Sem  qualquer  propósito  polemístico,  impróprio  de  pronunciamento  judiciário,
inclino-me a crer que êsses mestres, quer de pretório, quer da cátedra, interpretam
bem o direito federal, quando, admitindo a reparação do dano extrapatrimonial, se
reportam ao direito de ação não só por legítimo interêsse econômico, mas também

material  resultante  da  morte  de  filho  menor  (no  mesmo  sentido  o  REsp  113.989/SP  e  o  REsp
293.260/SP.). A pensão seria de 2/3 do salário mínimo a ser paga entre os catorze e os vinte e cinco
anos de idade, quando, pela presunção, o menor constituiria nova família. A partir daí, o quantum cairia
para 1/3, adotando-se a longevidade prevista na tabela da Previdência Social,  se até lá estivessem
vivos os pais. A periodicidade da prestação e o quantum indenizatório, porém, ainda está longe de uma
solução única.

263 Diz-se concedida, ou não, pensão alimentar porque não houve consenso sobre a natureza jurídica da
prestação descrita no art. 1.537, II, do CC/1916. Enquanto alguns julgados consideravam-na pensão
alimentícia, instituto do direito de família, portanto, outros passaram a entendê-la como indenização pura
e simplesmente.

264  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 111223, 2ª Turma. Relator Ministro Carlos
Madeira, DJ 20.03.1987 e RE 112622, 2ª Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho, DJ 27.03.1987.

265 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 59940, 2ª Turma. Relator Ministro Aliomar
Baleeiro, DJ 30.11.1966.
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moral, do art. 76 do C. Civ.; ao preço da “Afeição” equivalente à coisa que já não
existe no art. 1.543 do mesmo Código; à referência expressa a indenização da
injúria ou calúnia (idem art. 1.547); ao dote da mulher agravada em sua honra se o
culpado não quiser reparar o mal pelo casamento (art. 1.548; à remissão do art.
1.550 in fine ao art. 1.547), além de perdas e danos no caso de ofensa à liberdade
pessoal;  no arbitramento do dano nos casos de violência sexual ou ultrage ao
pudor (id. Art. 1.549); no dote à mulher “ainda capaz de casar”, do art. 1.538 § 2º,
que deve ser entendido como proteção àquela que não exerce nem tem aptidões
para exercer profissão, pois o legislador não ignorava de 1902 a 1917 que muitas
senhoras  se  entregavam  a  trabalho  profissional,  como  se  vê  do  art.  233,  IV
(autorização  do  marido  para  exercer  profissão  fora  do  lar)  e  até  do  Código
Comercial de 1850 (art. 1º nº40). E se o C. Civ. não distinguiu no art. 159, não
deverá distinguir o intérprete. Nem distingue o art. 74 nº I do Código Penal.
Tantas regras positivas excluem o caráter negativo que emprestam ao art. 1.537
do C. Civ., pelo princípio de que ao legislador não se deve imputar absurdo, por
antinômicos que pareçam dispositivos contemporâneos ente si ou cláusulas do
mesmo dispositivo, como ocorre, p. ex., no art. 505 do mesmo Código.
E se o direito positivo não veda, parece-me, a reparação do dano moral,  mas
antes  o  permite  e  insinua  nas  disposições  citadas,  não  oferece  relevância  a
objeção costumeira, de aparente caráter ético, ou apenas prático, de que seria
dificílima a avaliação da pretium doloris do dêsgosto, do abatimento moral, aliás,
com inevitáveis reflexos físicos, profissionais e econômicos, dos que têm direito a
alegá-lo.266267

Aos poucos, passou-se a admitir também a reparação autônoma do dano moral e,

mais ainda, considerá-lo in re ipsa. Isto é, sem necessidade de comprovação externa da

dor, aflição e abalo decorrentes da morte de filho, fosse este maior ou menor de idade,

exercesse ou não atividade remunerada.

Segundo Aguiar Dias:

também  era  argumento  dos  que  não  reconheciam  o  dano  moral  o  da
impossibilidade de estabelecer a sua existência.  Sua refutação está  em que o
dano moral  é  consequência  irrecusável  do  fato  danoso.  Este  o  prova  per  se.
Ninguém  pode  contestar  que  a  morte  de  um  filho  é  causa  de  amargura  e
desespero para o pai. O mesmo se diga da difamação e dos crimes contra a honra
em geral. Acreditar na presença do dano, nesse caso, é tudo quanto há de mais
natural. Estranho seria supor que um pai não sinta a morte do filho.268

Em resumo, Yussef Said Cahali sintetiza em quatro fases o processo que resultou

na cumulação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais pela morte de filho menor:

Efetivamente, na indenização do dano causado pela morte de filho menor (agora
também  do  nascituro),  a  evolução  histórica  do  nosso  direito  permite  delinear
quatro  estágios,  ainda  que  por  vezes  promíscuos  no  tempo  e  ambíguos  na
formulação de seus conceitos:

266 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 59940, 2ª Turma. Relator Ministro Aliomar
Baleeiro, DJ 30.11.1966.

267 Hersilio de Souza aponta Lacerda de Almeida como contrário à reparação de outro dano que não seja
patrimonial.  No outro extremo, autores como E. Spinola,  C.  de Mendonça, Clovis  Beviláqua, Amaro
Cavalcanti, Pedro Lessa e o próprio Hersilio admitiam a ressarcibilidade do dano moral. Aliás, enquanto
Clovis Beviláqua fazia restrições, considerando indenizável o dano moral apenas nas figuras das arts.
1544 a 1550 do CC/1916, ou quando ele pudesse ser apreciado por árbitros, Hersilio de Souza tinha a
posição mais abrangente e vanguardista de admitir, na sua interpretação ao CC/1916, que toda espécie
de dano é indenizável,  sem nenhuma diferença entre o material e o moral.  In:  SOUZA, Hersilio de.
Novos direitos e velhos códigos. Recife: Imprensa industrial, 1924. p. 58 e 62-63.

268 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.1003.
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1º)  Da irreparabilidade do dano,  no que se qualificava este  como sendo dano
moral inadmissível;
2º) Da relativa ressarcibilidade do dano, em função de seus reflexos patrimoniais
imediatos,  no caso de menor que trabalhava ou contribuía para o sustento da
família;
3º)  Da reparabilidade do dano,  fosse através do artifício  de divisar  no caso a
existência de um dano patrimonial remoto, hipotético, potencial, futuro, eventual,
fosse  aí  reconhecendo  já  então  a  existência  de  um dano moral  reparável;  e,
finalmente,
4º) Da cumulatividade dos danos, patrimonial e moral,269

Por mais que se refira à perda de filho menor, a análise interessa ao caso.

Vários desaparecidos políticos tinham menos de vinte e um anos ao sumirem (art.

9º do CC/1916)270. Ademais, o que se analisa é a resistência dos tribunais a admitir a

reparabilidade do dano moral, excluindo-a, de início, admitindo-a como reflexo direito do

dano patrimonial, se existente este, e, apenas depois, ressarcindo-o de forma autônoma.

Outrossim, se os pais de desaparecidos políticos menores enfrentaram dificuldades

para deduzir pretensão administrativa ou judiciária compensatória – basta lembrar que a

lei que garantiu as indenizações foi promulgada apenas em 1995 – os genitores cujos

filhos  eram maiores  de idade ao tempo do desaparecimento  não enfrentaram menos

problemas.

O  raciocínio  inicial  da  jurisprudência  de  apenas  indenizar  os  pais  por  danos

materiais comprovados ou presumíveis pelas condições econômicas da família tornou, na

prática, inexequível a pretensão.

Primeiro porque vários militantes entraram para a clandestinidade e, além de não

possuírem vínculo empregatício certo, capaz de ser comprovado pelos pais, romperam

todo e qualquer contato com a família, por questão de segurança. Na maioria dos casos,

os  empregos  e  cargos  ocupados  foram-lhe  cassados  pelos  atos  institucionais  e

complementares.

Em segundo  lugar,  no  caso  específico  da  vala  de  Perus,  os  genitores  sequer

tiveram assegurado o direito mínimo, previsto no art. 1.537, I, do CC/1916, atual art. 948,

I, do CC/2002, de ser ressarcidos do pagamento das despesas com o funeral e o luto da

família,  pois simplesmente não houve enterro. O Estado também lhes negou, e ainda

nega, isso.

O  máximo  que  se  conseguiu  foi  a  indenização  pecuniária  deferida

administrativamente pela CEMDP, já  discutida no capítulo  2,  ou pelo Poder  Judiciário

269 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 67.
270 “Art. 9. Aos vinte e um anos completos acaba a menoridade, ficando habilitado o indivíduo para todos

os atos da vida civil.”
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àqueles  que  ajuizaram  ações  indenizatórias  individuais  a  fim  de  revisar  o  quantum,

requerer  direito  administrativamente  negado  ou  obter  o  reconhecimento  autônomo,

também por pagamento em pecúnia, do dano moral puro.

Hoje,  os  danos  morais  resultantes  da  perda  de  filho,  segundo  a  doutrina  e  a

jurisprudência,  decorrem do próprio  fato  danoso,  sem que seja  necessária  prova das

aflições causadas à honra e à personalidade dos pais.

Visto  o  aspecto  individual  do  dano,  concernente  à  lesão  dos  direitos  da

personalidade dos familiares dos desaparecidos, passa-se a duas outras perspectivas do

fenômeno que o enxergam a partir de direitos individuais homogêneos e coletivos.

Com o surgimento de novos direitos, decorrentes da massificação das relações

humanas,  situações  jurídicas  passaram a  atingir  simultaneamente  pessoas,  de  forma

indeterminada ou determinável.

Da produção artesanal à industrial, o ocidente experimentou o aumento dos riscos

e a padronização de modos de vida. Indivíduos que não se conhecem podem ser sujeitos

ativos e passivos de relações, unidos por vínculos jurídicos ou fáticos.

O Código  de Defesa do  Consumidor  estatuiu  a  possibilidade  de a  defesa dos

interesses  e  direitos  das  vítimas  ser  exercida  em  juízo  individualmente  ou  a  título

coletivo271, e conceituou os direitos coletivos lato sensu272. 

Tanto  os  direitos  difusos273 quanto  os  coletivos  em  sentido  estrito  são

transindividuais e de natureza indivisível, o que os diferencia é a titularidade. No primeiro,

os  titulares  são  pessoas  indeterminadas  e  ligadas  por  circunstâncias  de  fato,  já  no

segundo o titular é um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou à parte

271 A tutela processual prevista no Título III do CDC não se aplica apenas aos direitos do consumidor, mas
aos  demais  direitos  coletivos  em sentido  lato:  direitos  difusos,  coletivos  stricto  sensu e  individuais
homogêneos.  Conferir  ZAVASCKI,  Teori  Albino.  Processo coletivo:  tutela  de  direitos  coletivos  e
tutela coletiva de direitos. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Direito. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. 2005.

272 Em termos processuais, a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos é tão indivisível quanto a
tutela dos direitos coletivos em sentido estrito e direitos difusos, porque a coletivização processual dos
direitos individuais homogêneos implicará tratamento uniforme: uma decisão favorável ou desfavorável a
todos os titulares. É por isso que, em ações que versam sobre direitos individuais homogêneos, fixa-se
uma tese  jurídica,  na  qual  os  indivíduos  se  enquadram ou  não.  Conferir  ZAVASCKI,  Teori  Albino.
Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. Tese de doutorado.
Programa de Pós-Graduação em Direito. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2005.

273 “Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em
juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I – interesses ou direitos difusos,
assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam
titulares  pessoas  indeterminadas  e  ligadas  por  circunstâncias  de  fato;  II  –  interesses  ou  direitos
coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível de que
seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma
relação  jurídica  base;  III  –  interesses  ou  direitos  individuais  homogêneos,  assim  enetendidos  os
decorrentes de origem comum.”
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contrária por uma relação jurídica base.

Há ainda os direitos individuais homogêneos, que são aqueles insertos na esfera

subjetiva  de  pessoas  determinadas,  mas  que,  por  terem  origem  comum,  permitem

tratamento  processual  uniforme.  Referindo-se  a  eles,  Teori  Zavascki  fala  em  tutela

coletiva de direitos individuais274.

Como  visto,  a  Lei  9.140/1995  reconheceu  a  responsabilidade  civil  do  Estado

Brasileiro pelas mortes e desaparecimentos forçados de opositores durante a ditadura

militar.  Estipulou procedimento para o reconhecimento da condição de desaparecido e

para os requerimentos administrativos indenizatórios.

Décadas após o término da ditadura militar no Brasil, a busca da responsabilidade

civil do Estado pelos atos ilícitos perpetrados por seus agentes ainda encontra resistência.

Para além das perdas materiais, é necessário discutir a reparação dos danos morais que

se protraem no tempo e exigem uma resposta eficaz do Estado Democrático de Direito.

A inversão do ônus da prova imposta pela Lei 9.140/1995 manteve a questão dos

desaparecidos  políticos  na  dimensão  privada,  restrita  às  famílias  das  vítimas.  O

tratamento reduzido à indenização pecuniária exigia legitimidade e esta foi reconhecida às

pessoas listadas no art. 10 da Lei 9.140/1995275, habilitadas à persecução de valores.

O debate sobre titularidade do direito e legitimidade da pretensão reparatória se

alargou com a postura do Ministério Público Federal (MPF) de investigar as circunstâncias

das mortes e a localização dos despojos das pessoas assassinadas na repressão. Foi a

primeira vez que o poder público assumiu as investigações na sua plenitude e o tema dos

desaparecidos políticos atingiu a dimensão social que possui.

Com a entrada do MPF nas investigações civis e penais,  os desaparecimentos

motivados por atividades políticas passaram a ser vistos sob o prisma transindividual,

como interesse e direito difuso da sociedade brasileira à informação histórica.

Essa nova legitimidade não exclui  a dos familiares das vítimas, mas se dá em

paralelo a esta. Remanesce o direito individual de cada cônjuge, pai, mãe, filho, filha,

irmão,  irmã  de  ajuizar  pretensão  reparatória  contra  o  Estado,  seja  em  busca  de

274 ZAVASCKI,  Teori  Albino.  Processo  coletivo:  tutela  de  direitos  coletivos  e  tutela  coletiva  de
direitos. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Direito. Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. 2005.

275 “  Art. 10. A indenização prevista nesta Lei é deferida às pessoas abaixo indicadas, na seguinte ordem: 
        I - ao cônjuge;
        II - ao companheiro ou companheira, definidos pela Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994;
        III - aos descendentes;
        IV - aos ascendentes;
         V - aos colaterais, até o quarto grau.”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8971.htm
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indenização pecuniária ou de provimento jurisdicional condenatório ou declaratório276.

A novidade está na legitimidade extraordinária do MPF, que possui como função

institucional  zelar  pelo  efetivo  respeito  aos  direitos  assegurados  na  Constituição  e  a

outros  interesses  difusos  e  coletivos  (CR,  art.  129,  III).  É  justamente  nessa hipótese

aberta que se encaixa o tema dos desaparecidos políticos.

Ademais, embora o MPF seja uma instituição autônoma, ente constitucional com

personalidade jurídica própria, autonomia funcional e administrativa (CR, art. 127, § 2º), a

sua atuação para incitar  o  Estado a agir,  localizar  e identificar  os restos mortais  dos

desaparecidos políticos representa uma resposta pública à questão.

O  MPF  não  assume  a  responsabilidade  que  é  do  Estado  de  informar  as

circunstâncias das mortes e a localização dos corpos, mas atua, dentro de suas funções

institucionais, para impelir  que o Estado cumpra dever imposto por lei,  inclusive a Lei

Maior. Os  desaparecidos políticos  constituem interesse histórico,  indispensável  para  a

construção da democracia, e não apenas um problema humanitário restrito aos familiares.

Por  fim,  registra-se  a  aplicação  do  paradigma  do  direito  subjetivo,  nos  exatos

contornos  do  conceito  delineado  no  capítulo  1,  às  discussões  sobre  titularidade  e

legitimidade dos direitos individuais, individuais homogêneos e coletivos. Porém, quando

se  passa  ao  campo  dos  interesses  e  direitos  difusos,  em  que  os  sujeitos  são

indeterminados  e  o  objeto  indivisível,  não  há  mais  sentido  falar  em  titularidade  ou

legitimidade. É o que se verá adiante, no item 3.1.3.

276 Além das ações indenizatórias ajuizadas contra indeferimento de pedidos de indenização pela CEMDP
ou para  reapreciação  dos valores  deferidos  na instância  administrativa,  algumas famílias  ajuizaram
ações particulares contra o Estado brasileiro, ex e atuais agentes públicos em busca de provimento
jurisdicionais  específicos.  Os  pedidos  são  variados:  declaratórios,  declaração  de  que  determinado
agente foi  um torturador,  que ex-presos políticos foram torturados nas dependências de órgãos de
repressão;  desconstitutivos,  como  o  pedido  de  exoneração  de  militares  das  Forças  Armadas,  de
afastamento de torturadores de cargos e funções públicas e de retificação de certidões de óbito com
falsa causa mortis; e condenatórios, a exemplo das indenizações.
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3.1.2 Dano social e dano moral coletivo

Antônio Junqueira de Azevedo cunhou a expressão “dano social” para se referir a

uma nova categoria de dano na responsabilidade civil.

O  autor  criticou  a  tradicional  separação  entre  direito  civil  e  direito  penal  que

restringe a este uma função punitiva e àquele o escopo reparatório. Na sua visão, não é

verdade que o direito civil não puna277, pois a sanção existe e é medida pela extensão do

dano, conforme o art. 944 do CC/2002278.

O dano social de Junqueira de Azevedo tem lastro justamente na percepção de

que a responsabilidade civil, em certos casos, além de punir o agente causador do dano,

serve como desestímulo a terceiros. Ou seja, ao conceito de dano subsiste a ideia de

transpessoalidade dos efeitos da lesão, já pressuposta no ilícito penal279.

O dano social, portanto, trabalha com um fato passado perpetrado pelo autor e um

comportamento futuro dos demais cidadãos.

A pena tem em vista um fato passado enquanto que o valor de desestímulo tem
em vista o comportamento futuro; há punição versus prevenção. O desestímulo é
tanto para o agente quanto para outros que fiquem tentados a repetir o mesmo ato
lesivo.  Nesse  sentido  a  indenização  dissuasória  é  didática.  Como  todo
ensinamento, projeta-se no futuro.280

Assim,  um ato  doloso,  gravemente  culposo  ou  negativamente  exemplar  não  é

lesivo apenas ao patrimônio material ou moral da vítima, mas atinge toda a sociedade e

provoca rebaixamento imediato do nível  de vida da população. Causa, portanto, dano

social.

Logo, qualquer ato doloso ou gravemente culposo, em que o sujeito “A” lesa o
sujeito “B”, especialmente em sua vida ou integridade física e psíquica, além dos
danos patrimoniais ou morais causados à vítima, é causa também de um dano à
sociedade como um todo e, assim, o agente deve responder por isso. O art. 944
no Código Civil, ao limitar a indenização à extensão do dano, não impede que o
juiz fixe, além das indenizações pelo dano patrimonial e pelo dano moral, também
– esse é o ponto – uma indenização pelo dano social.  A “pena” - agora, entre
aspas, porque no fundo, é reposição à sociedade -, visa restaurar o nível social de
tranquilidade diminuída pelo ato ilícito.281

O mesmo raciocínio se aplica aos atos negativamente exemplares, isto é, àqueles

277 AZEVEDO, Antônio Junqueira de.  Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o
dano social. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 379.

278 “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”
279 Aquele que comete crime, não viola apenas o bem jurídico penalmente protegido (tipicidade material),

mas inflige a sociedade, rompe o pacto social.
280 AZEVEDO, Antônio Junqueira de.  Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o

dano social. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 380.
281 AZEVEDO, Antônio Junqueira de.  Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o

dano social. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 381.
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que causam rebaixamento do nível coletivo de vida, especialmente da integridade física e

psíquica da sociedade.

Se  adotada  essa  nova  categoria  de  dano282,  o  dano  resultante  da  simples

existência da vala de Perus e o que decorre da não identificação dos ossos exumados,

conduta praticada com dolo ou culpa grave, vai além da indenização individual que possa

ser  imposta aos causadores da lesão.  Provoca rebaixamento do patrimônio  moral  da

sociedade e afeta o nível social  de tranquilidade, diminuído pelo ato ilícito, que, neste

caso,  iniciou-se com os desaparecimentos (sequestros,  detenções irregulares,  cárcere

privado) e perdura até hoje com a não entrega dos corpos e ausência de informações.

Junqueira de Azevedo resume a nova espécie de dano que concebe,

a nossa tese é bem clara: a responsabilidade civil  deve impor indenização por
danos individuais e por danos sociais. Os danos individuais são os patrimoniais,
avaliáveis em dinheiro – danos emergentes e lucros cessantes – e os morais, -
caracterizados por  exclusão e arbitrados como compensação para a  dor,  para
lesões de direito  de personalidade e para danos patrimoniais  de quantificação
precisa impossível. Os danos sociais, por sua vez, são lesões à sociedade, no seu
nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral – principalmente a
respeito  da segurança – quanto por  diminuição de sua qualidade de vida.  Os
danos sociais são causa, pois, de indenização punitiva por dolo ou culpa grave,
especialmente,  repetimos,  se  atos  que  reduzem  as  condições  coletivas  de
segurança, e de indenização dissuasória, se atos em geral de pessoa jurídica, que
trazem uma diminuição do índice de qualidade de vida da população.283

No corte preciso do tema, é aproveitável a ideia de indenização dissuasória, com

as seguintes ressalvas.

A primeira é que, neste trabalho, como se verá no item 3.4, a opção não é por uma

compensação pecuniária do dano, mas por uma reparação por meio da imposição de

obrigações de fazer, de prestações in natura, que se coadunaria mais com a natureza da

lesão. Daí porque o termo “indenização” dissuasória não seria muito apropriado para o

escopo da análise.

Já a segunda crítica se situa no destino da indenização.

Para  Junqueira  de  Azevedo,  a  indenização resultante  de dano social  deve ser

entregue à própria vítima, pois a pretensão indenizatória decorrente de tais danos pode e

deve ser exercida pelo particular. Este, na sua ação individual de responsabilidade civil,

agiria também como defensor da sociedade. O autor entende que é preciso recompensar

282 O que aqui não se faz sobretudo por se discordar do “hábito” dos juristas de criar categorias jurídicas
distintas para falar de pontos de vistas diferentes do mesmo fenômeno. Preferiu-se enquadrar o dano
resultante do desaparecimento de pessoas na ditadura militar, no caso específico de Perus, como dano
difuso, analisando-se especificamente o dano moral dele decorrente.

283 AZEVEDO, Antônio Junqueira de.  Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o
dano social. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 382.
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e estimular aquele que, embora por interesse próprio, age em benefício coletivo, por se

tratar de incentivo para o aperfeiçoamento geral.284 Em suas palavras:

pensamos que a indenização por dano social deva ser entregue à própria vítima,
que foi parte do processo, eis que, para a obtenção da indenização, foi ela quem
de fato trabalhou. O operário faz juz ao seu salário. Os danos sociais, em tese,
poderiam ir para um fundo como ressarcimento à sociedade, mas aí deveria ser
por  ação  dos  órgãos  da  sociedade,  como  o  Ministério  Público.  As  condições
concretas que vivemos não são, porém, favoráveis à criação de mais deveres para
o Estado. É irrealismo; o Ministério Público já tem trabalho suficiente. Aqui,  no
caso,  estamos,  pois,  entendendo  que  o  particular,  na  sua  ação  individual  de
responsabilidade civil, age também como defensor da sociedade.285

No caso em estudo, não seria apropriado reverter indenização pecuniária, a título

de dano social, distinta, portanto, da indenização pecuniária percebida pelos familiares em

nome próprio286, às vítimas. Pensa-se que eventual indenização, compensatória de dano

social, somente poderia ser destinada a fundos difusos pela própria natureza jurídica do

dano, cuja reparação busca restituir tranquilidade à ordem social287.

Há, porém, um aspecto, na teoria do dano social, que muito interessa à análise: a

ideia  de  dano  experimentado  simultaneamente  pela  vítima  e  por  toda  a  sociedade.

Junqueira de Azevedo, sem desconsiderar a autonomia epistemológica do direito

civil e de seus institutos fundantes, propõe um diálogo com o direito penal e traz, para a

responsabilidade  civil,  uma  ideia  já  consolidada  na  ciência  criminal:  a  de  prevenção

especial e geral. É dizer, atos ilícitos ferem, a um só tempo, a esfera de direitos privados

da vítima e o pacto social, rebaixando de maneira muito gravosa a tranquilidade comum.

Um estudo conglobante do dano não prejudica a análise setorial que cada ramo faz

a  partir  dos  aspectos  que  os  interessam,  mas  permite  ver  que,  antes  de  adentrar  à

pirâmide, à moldura, ou de sofrer a incidência da norma, o ato ilícito pertence ao mundo

dos  fatos  e  afeta  vidas.  Esse  diálogo  de  fontes  proposto  pactua  com  a  ideia  de

entendimento que será defendida no capítulo 4.

O dano social, porém, não se confunde com o que a doutrina conceitua como dano

moral coletivo. Este é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja,

284 AZEVEDO, Antônio Junqueira de.  Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o
dano social. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 383.

285 AZEVEDO, Antônio Junqueira de.  Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o
dano social. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 383.

286 Diz-se que a indenização a título de dano social distingue-se da indenização recebida pelos familiares
da vítima, porque esta última deriva da lesão de direitos titularizados exclusivamente pelos familiares, é
dizer, estes são os únicos titulares, enquanto que a indenização por “dano social”, nos moldes pensados
por  Junqueira  de  Azevedo,  decorreria  de  lesão  a  direitos  titularizados  por  toda  a  sociedade,
indivisivelmente.

287 Ademais, à exceção da ação popular, os demais instrumentos de exercício da tutela coletiva de direitos
no Brasil é restrito a legitimados autorizados por lei. Daí porque se discorda desse aspecto da teoria de
Azevedo.
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é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos288.

Quando se fala em dano moral coletivo, faz-se menção ao fato de que o patrimônio

valorativo de uma certa comunidade, idealmente considerado, foi agredido de maneira

absolutamente  injustificável  do  ponto  de vista  jurídico:  quer  isso  dizer  que se  feriu  a

própria  cultura,  em  seu  aspecto  imaterial.  Tal  como  se  dá  na  seara  do  dano  moral

individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa. Deve-se responsabilizar

o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa)289.

Ocorrido o dano moral coletivo, que tem um caráter extrapatrimonial por definição,

surge automaticamente uma relação jurídica obrigacional constituída por: a) sujeito ativo,

a coletividade lesada (detentora do direito à reparação); b) sujeito passivo, o causador do

dano  (pessoa  física,  ou  jurídica,  ou  então  coletividade  outra,  que  tem  o  dever  de

reparação); c) objeto, a reparação, que pode ser tanto pecuniária quanto não-pecuniária.

Sobre essa relação incide a teoria da responsabilidade civil.

A partir dos elementos da relação jurídica obrigacional que constitui o dano moral

coletivo já se identificam diferenças entre este e o conceito de dano social de Junqueira

de Azevedo.

Apesar de, em ambos, a sociedade ser o sujeito ativo da pretensão, há diferença

substancial no exercício dessa mesma pretensão. 

No dano social, o particular, a vítima individualizada, atua como “promotor público

privado”  e,  por  isso,  recebe  a  indenização  resultante  do  rebaixamento  do  nível  de

confiança e da lesão a valores sociais. Ainda que por interesse próprio, age em benefício

da sociedade.

Já  a  reparação  do  dano  moral  coletivo  é  buscada  por  meio  de  ação  coletiva

proposta por  órgãos da sociedade legitimados a agir  (art.  5º  da Lei  7.347/1985)290, a

exemplo do Ministério Público. Nestas ações, além das obrigações de fazer ou não fazer,

eventual indenização pecuniária destinar-se-á a fundos de direitos difusos, cujo emprego

reverterá exatamente em benefício da sociedade atingida.

288 BITTAR FILHO,  Carlos  Alberto.  Do  dano  moral  coletivo  no  atual  contexto  jurídico  brasileiro.
Revista de Direito do Consumidor. v. 12. p. 44. Out. 1994. p. 6.

289 BITTAR FILHO,  Carlos  Alberto.  Do  dano  moral  coletivo  no  atual  contexto  jurídico  brasileiro.
Revista de Direito do Consumidor. v. 12. p. 44. Out. 1994. p. 6.

290 “Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I - o Ministério Público; II - a
Defensoria  Pública;  III  -  a  União,  os Estados,  o  Distrito  Federal  e os Municípios;  IV -  a  autarquia,
empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V - a associação que, concomitantemente:
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades
institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem
econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”
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Um aspecto importante a se observar é que a noção de dano moral coletivo não se

refere ao somatório de danos morais individuais. Segundo Carlos Alberto Bittar Filho, “os

valores coletivos dizem respeito à comunidade como um todo, independentemente de

suas partes. Trata-se, destarte, de valores do corpo, valores esses que não se confundem

com os de cada pessoa, de cada célula, de cada elemento da coletividade”291.

Já Barbosa Moreira, sobre o tema, discorre

Em muitos casos, o interesse em jogo, comum a uma pluralidade indeterminada (e
praticamente indeterminável) de pessoas, não comporta decomposição num feixe
de  interesses  individuais  que  se  justapusessem  como  entidades  singulares,
embora  análogas.  Há,  por  assim  dizer,  uma  comunhão  indivisível  de  que
participam todos os possíveis interessados, sem que se possa discernir, sequer
idealmente, onde acaba a "quota" de um e onde começa a de outro.  Por isso
mesmo,  instaura-se entre  os destinos dos interessados tão firme união,  que a
satisfação  de  um  só  implica  de  modo  necessário  a  satisfação  de  todas;  e,
reciprocamente,  a  lesão  de  um  só  constitui,  ipso  facto,  lesão  da  inteira
coletividade.  Por  exemplo:  teme-se  que  a  realização  de obra  pública  venha a
causar danos graves à flora e à fauna da região,  ou acarrete a destruição de
monumento histórico ou artístico. A possibilidade de tutela do "interesse coletivo"
na preservação dos bens em perigo, caso exista, necessariamente se fará sentir
de modo uniforme com relação à totalidade dos interessados. Com efeito, não se
concebe que o resultado seja favorável a alguns e desfavorável a outros. Ou se
preserva o bem, e todos os interessados são vitoriosos; ou não se preserva, e
todos saem vencidos.292

O conceito  de  dano moral  coletivo,  portanto,  refere-se  à  lesão extrapatrimonial

decorrente de violação a interesse social fundante e que transcende a mera esfera de

interesse dos particulares.

291 BITTAR FILHO,  Carlos  Alberto.  Do  dano  moral  coletivo  no  atual  contexto  jurídico  brasileiro.
Revista de Direito do Consumidor. v. 12. p. 44. Out. 1994. p. 4.

292 MOREIRA,  José Carlos Barbosa.  Tutela  Jurisdicional  dos Interesses Coletivos ou Difusos. In:
Temas  de  Direito  Processual.  São  Paulo:  Saraiva,  1984,  p.  195-196  apud  BITTAR FILHO,  Carlos
Alberto.  Do  dano  moral  coletivo  no  atual  contexto  jurídico  brasileiro. Revista  de  Direito  do
Consumidor. v. 12. p. 44. Out. 1994. p. 4.
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3.1.3 Dano difuso

Um dano pode atingir diversas pessoas. Cada uma tem, então, direito de exigir a

reparação do responsável. Todavia, por vezes, não há como divisar o objeto e determinar

os sujeitos afetados.

Este trabalho avança no campo dos interesses difusos ao entender que a lesão

resultante da falta contínua de informações ou da prestação de informações distorcidas

sobre a identificação genética das ossadas de Perus configura dano que transcende a

esfera individual e é difuso293.

Os familiares listados no art. 10 da Lei 9.140/1995 podem buscar ressarcimento do

dano individual por meio de ação indenizatória própria. O reconhecimento de seu direito à

indenização, por dano material ou moral, constitui entendimento consolidado do Superior

Tribunal de Justiça. É indiscutível o direito subjetivo desses familiares à reparação.

Contudo, bem resolvido o debate no campo individual, entende-se necessária uma

discussão ainda inexplorada: a repercussão difusa da lesão.

Para essa tarefa, afasta-se o paradigma do direito subjetivo e se enxerga o fato

jurídico  a  partir  do  direito  à  informação.  Isto  é,  adentra-se  na  categoria  dos  direitos

fundamentais.

A Constituição  consagra  o  direito  fundamental  à  informação294,  pressupondo  a

vulnerabilidade  do  administrado  quanto  ao  Estado.  Isto  é,  na  relação  vertical  entre

cidadão e Estado, existe um dever prestacional deste de fornecer de modo correto, claro,

preciso,  tempestivo,  e,  ainda,  eficiente295,  informações  de  interesse  particular  ou  de

interesse coletivo.

Na  outra  face  desse  dever  de  informar,  situa-se  o  direito  à  informação,  que

pertence  a  cada  indivíduo  e  também  a  toda  a  sociedade.  Os  direitos  difusos,

objetivamente, são necessários para a realização de comandos constitucionais, inclusive

de direitos fundamentais.

Esse fenômeno é descrito por Larissa Leal:

É certo que ainda há resistência à utilização dos  danos difusos  como categoria
autônoma, preferindo a doutrina e o Judiciário a utilização de termos como danos
coletivos ou danos transindividuais. Todavia, não há como negar a existência de

293 Adota-se a categoria “dano difuso” porque o próprio ordenamento jurídico brasileiro já a contempla e
também por ela configurar interessante redutor de complexidade argumentativa na busca de satisfação
de lesões a intereses difusos.

294 Art. 5º, incisos XIV, XXXIII e XXXIV da CR/1988.
295 O direito à informação será objeto do capítulo 4.
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interesses difusos, transpostos para o domínio da tutela jurídica sob as vestes dos
chamados  direitos  fundamentais  de  terceira  geração.  Havendo,  pois,  os
interesses, a lesão contra eles praticada somente poderá configurar dano a esses
mesmos  interesses,  razão  pela  qual  optamos  pela  utilização  do  termo  danos
difusos.  Os  danos  são  difusos,  mas  as  lesões  não  serão  menos  graves  ou
perceptíveis.296

O  direito  de  saber  quem  são  os  brasileiros  cujas  ossadas  ainda  não  foram

identificadas é individual e difuso. A amplitude do referencial dos interesses envolvidos

transcende a dicotomia privado versus público, individual versus coletivo, e exige um olhar

sofisticado para essa nova espécie de dano, cuja configuração independe de qualquer

abalo à integridade moral ou patrimonial dos cidadãos. A lesão se dá ipso facto:297 

Negar,  por  mais  de  duas  décadas,  informações  históricas  ou  divulgá-las

distorcidamente, induzindo familiares e a sociedade em erro, é conduta ilícita que fere a

higidez normativa do ordenamento jurídico.

Há um fator a mais. A informação de que se trata é de cunho histórico, de modo

que a sua negligenciação é ainda mais prejudicial.

Se existe o direito à informação clara, correta e precisa, em todas as áreas do

conhecimento298, quando se trata de informação histórica, esse direito é transgeracional.

Isso porque informações históricas distorcidas, veiculadas de modo perene e repetitivo,

ou simplesmente negadas,  diminuem o reconhecimento de direitos pelos cidadãos.  O

silêncio também é uma forma contraditória de fazer com que prevaleçam informações

incorretas.  No  caso,  o  silêncio  do  Estado  faz  desaparecer  novamente  quem  já

desapareceu.

O raciocínio de Larissa Leal, na análise do dano difuso por reiterada prestação

errônea de informações nas relações de consumo, mutatis mutandis, aplica-se ao caso:

Trata-se  de  lesão  a  interesse  difuso,  fundado na necessidade que  temos,  em
sociedade, não apenas de receber informações claras, corretas e precisas, como
também de não receber informações falsas que, veiculadas de modo perene e
repetitivo,  vão diminuir  o reconhecimento de direitos por parte dos cidadãos. É
possível  inferir,  desde já,  que tais informações falsas são hábeis até a gerar o
efeito altamente lesivo da refração da força normativa das normas de tutela já
referidas. No caso em comento, tal refração de conhecimento e força normativa
incidiria na própria Constituição Federal, porquanto seja a defesa do consumidor

296 LEAL, Larissa. A reparação integral por meio de ação civil pública dos danos difusos causados
por reiterada prestação errônea de informações nas relações de consumo. Revista de Processo,
vol. 239, p. 263-275, Jan. 2015.

297 LEAL, Larissa. A reparação integral por meio de ação civil pública dos danos difusos causados
por reiterada prestação errônea de informações nas relações de consumo. Revista de Processo,
vol. 239, p. 263-275, Jan. 2015.

298 Para limitar o exemplo ao Direito, cita-se o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX,
da CR/1988); o dever do fornecedor de prestar informação e o direito do consumidor de recebê-la de
forma clara, precisa, limpa e correta (art. 4º, IV, 6º, III, 30, 36, parágrafo único, 37, § 1º, da Lei 8.078, de
11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor).
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um  direito  fundamental.  (…)  Ao  repetir  informações  falsas,  os  fornecedores
agridem um a um dos consumidores que consigo contratam. Mas vão além: ao
repetirem a informação falsa praticam agressão aos chamados interesses meta ou
superindividuais, aqueles que transcendem a esfera individual, inserindo-se em um
contexto de ordem social e coletiva, agredindo valores e direitos como a “ordem
social e econômica”, o “bem comum”, a “qualidade de vida”, trazendo a marca da
impessoalidade na lesão. 299

Portanto,  o  paradigma do direito  subjetivo,  nos moldes definidos no capítulo  1,

aplica-se apenas a direitos individuais, individuais homogêneos e coletivos, os quais se

embasam na ideia central de um titular de direitos, identificado ou identificável.

Todavia, quando se passa ao campo difuso, em que os sujeitos são indeterminados

e o objeto, indivisível, não há mais sentido falar em titularidade do direito e legitimidade

para o exercício da pretensão. À esfera dos direitos difusos, não se aplica o paradigma do

direito subjetivo.

Na síntese precisa de Larissa Leal300

os interesses difusos, por sua própria natureza, afastam sua atribuição a um titular
definido, não comportando exclusividade ou a incidência das ideias clássicas de
direito  subjetivo.  Eles  constituem,  ao  contrário,  uma  reserva,  o  “arsenal  dos
anseios e sentimentos mais profundos que, por serem necessariamente referíveis
à comunidade ou a uma categoria como um todo, são insuscetíveis de apropriação
a  título  reservado.”  O  direito  à  informação  clara,  correta  e  precisa,  aliado  à
prerrogativa de acesso e conhecimento das leis pertence, indistintamente, a toda a
sociedade.301

No caso em estudo, a rigor, é direito subjetivo de cada família apenas parte da

informação: a que respeita ao destino e aos ossos de seu ente querido desaparecido.

Contudo,  a  informação  maior  (identificação  genética  das  ossadas  da  vala  de

Perus/paradeiro  dos  desaparecidos  políticos)  consiste  em  dano  difuso  decorrente  da

lesão ao direito fundamental à informação histórica.

Portanto, lesão ao direito de informação histórica provoca efeitos danosos em toda

a sociedade, sendo impossível delimitar as pessoas ou grupos lesados, mormente porque

é possível inferir que todos suportam a lesão, cuja marca é a impessoalidade.

Ademais, os interesses e direitos difusos transcendem os limites da coletividade e

299 LEAL, Larissa. A reparação integral por meio de ação civil pública dos danos difusos causados
por reiterada prestação errônea de informações nas relações de consumo. Revista de Processo,
vol. 239, p. 263-275, Jan. 2015.

300 Larissa Leal reconhece a resistência à utilização dos danos difusos como categoria autônoma, já que
há uma certa preferência da doutrina e da jurísprudência dosa tribunais pelo uso da categoria dos danos
coletivos ou transindividuais. Já se mostrou, porém, que a diferença crucial entre o dnao moral coletivo e
o dano difuso aqui apontado está na indeterminabilidade dos sujeitos atingidos e na extensão muito
mais ampla do último.

301 LEAL, Larissa. A reparação integral por meio de ação civil pública dos danos difusos causados
por reiterada prestação errônea de informações nas relações de consumo. Revista de Processo,
vol. 239, p. 263-275, Jan. 2015.
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atingem gerações, pois pertencem ao gênero humano. É dizer, difuso será o dano que

possui um elemento transgeracional a repercutir negativamente até mesmo sobre direitos

de gerações futuras.

E aqui reside uma das características do dano difuso: ele independe da vontade

dos seus titulares. É indiferente, para a sua configuração, a vontade dos atingidos, porque

a lesão é a direito indisponível  titularizado pelo gênero humano. Assim, no caso,  não

importa que o cidadão brasileiro não tenha parentes dentre os restos mortais de Perus,

não  importa  que  concorde  com  a  ditadura  militar,  o  interesse  de  ver  essa  questão

resolvida, os ossos identificados, é difuso.

Indo ainda mais além, e fazendo um diálogo com o que se expôs no capítulo 1,

esse direito fundamental à informação, por ser difuso e histórico, é exigido não apenas do

Estado a que o administrado se vincula, mas de todos os Estados, pois é também direito

humano.

Trata-se de interesse que transcende as fronteiras nacionais e adentra no rol de

tutela jurídica internacional, sob justamente a rubrica dos direitos humanos. Como bem

ressaltou,  João  Maurício  Adeodato302,  as  garantias  dos  direitos  das  pessoas,

fundamentadas na retórica da igualdade, vêm de regras gerais do direito objetivo. Isto é,

trata-se de uma cadeia de direito  positivo  interligada que se alimenta  no diálogo das

fontes internas e externas (convenções, tratados e constituições).

Portanto, o dano moral resultante do desaparecimento de brasileiros na ditadura,

que perdura até hoje com a não identificação dos corpos, transcende a esfera subjetiva

dos familiares dessas vítimas e configura dano difuso.

Há também um outro aspecto concernente à reparação difusa desse dano. Discute-

se hoje a responsabilidade de toda a sociedade brasileira quanto às violações de direitos

humanos ocorridas  no regime militar.  Daí  porque,  mais  recentemente,  historiadores  e

cientistas políticos optaram por se referir  ao período situado entre 1964 e 1985 como

ditadura civil-militar.

Quando se fala em responsabilidade civil do Estado303 é importante lembrar que

este, como pessoa jurídica, é um ser intangível. Faz-se presente no mundo jurídico por

302 ADEODATO, João Maurício.  Uma teoria  retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São
Paulo: Noeses, 2011. p. 349.

303 Para configurar a responsabilidade do Estado, são necessários três pressupostos: o fato administrativo,
o dano e o nexo causal. O fato administrativo é qualquer conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou
ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas
funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo pela má escolha do agente
(culpa in  elegendo)  ou pela  má fiscalização de sua conduta (culpa in  vigilando).  O dano pode ser
patrimonial ou moral. Já o nexo causal é o liame entre os outros dois elementos categoriais.
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meio  de  agentes,  pessoas  físicas  cujas  condutas  são  imputadas  ao  ente  abstrato.  A

análise da responsabilidade atribuída a essa entidade perpassa necessariamente por três

sujeitos: o Estado, o agente estatal e o lesado.

O fato em análise pode ser visto como misto, isto é, tanto um fato administrativo,

que enseja a responsabilidade estatal resultante da conduta de seus agentes, quanto um

fato civil, que envolve a responsabilidade da sociedade que teria sido conivente com os

ilícitos praticados pelo Estado304.

Nesse  aspecto,  ainda  em inicial  desenvolvimento  no direito  brasileiro,  inclusive

dentro da própria Justiça de Transição, tem-se analisado o grau de comprometimento,

financiamento, suporte e as responsabilidades de empresas, pessoas jurídicas e físicas

ao regime militar e às torturas, prisões irregulares, assassinatos e demais violações de

direitos humanos perpetradas.

Não  é  simples  a  relação  jurídica  a  ser  delimitada  para  fins  de  busca  de

responsabilidades, mas esse debate, alheio ao corte deste caso, mostra-se igualmente

necessário  para  o  encontro  da  sociedade  consigo  mesma,  com  sua  história  e  seu

passado.

Na síntese de Luiz Felipe Alencastro, 

nesse  caso,  a  memória  dos  desaparecidos  extravasa  o  culto  familiar,  avilta  a
nação, ganha lancinante atualidade. Nesse caso, os sinos não dobram apenas
pelos corpos sem nome amortalhados nas águas da Guanabara, nas ribanceiras
do  Araguaia,  nos  sítios  de  tortura.  Dobram também por  nós,  pobres  coitados,
cidadãos  de  um  país  onde  a  democracia  é  contingente,  e  os  direitos  civis,
transitórios. Onde o passado não passa.305

304 Uma  das  discussões  doutrinárias  mais  intensas  é  sobre  a  responsabilidade  civil  de  sociedades
empresárias que deram suporte e financiaram o regime militar.  O revolvimento de fatos históricos e
documentos, com o trabalho das Comissões da Verdade e investigações do Ministério Público Federal,
descobriu financiamento ao governo militar e a “projetos” específicos de repressão e tortura, como foi o
caso da Operação Bandeirantes (OBAN) em São Paulo. Uma das perspectivas de análise do tema é a
partir da Teoria do Risco Social, segundo a qual o foco da responsabilidade é a vítima, e não o autor do
dano, de modo que a reparação estaria a cargo de toda a coletividade, a partir da “socialização dos
riscos.” Para José dos Santos Carvalho Filho, a Teoria do Risco Social é apenas um desdobramento da
Teoria do Risco Integral, com a qual ele não concorda.

305 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. 1964: por quem dobram os sinos? In: TELES, Janaína (org.). Mortos
e Desaparecidos Políticos: reparação ou impunidade? São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001. p.
43.
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3.2 A pretensão reparatória

O conceito de direito subjetivo adotado no capítulo 1 pressupõe que o titular do

direito também dispõe de uma faculdade relativamente à pessoa obrigada. Isto é, que

detém o poder de fazer valer seu direito instaurando um processo306.

O poder do proprietário307 de instaurar o processo é tão exclusivo quanto seu uso e

gozo do objeto.

Para Alf Ross, o conceito de direito subjetivo inclui tanto a faculdade (claim) que o

titular  do direito  (right)  dispõe contra os outros quanto seu poder de fazer valer  essa

faculdade mediante a instauração de processos. Ou seja, o poder para alienar o direito

está no mesmo patamar do poder de fazer esse direito exigível dos demais contra quem

ele é oponível308.

Visto que uma faculdade equivale, quanto à sua função jurídica, à possibilidade de
obter uma sentença contra a pessoa obrigada, a proteção processual (ou estática)
de um direito é apenas um outro aspecto do conteúdo do mesmo. Uma faculdade
nada é sem a tutela do aparato jurídico.309

O  conceito  de  direito  subjetivo  engloba  funções  distintas  e  mutuamente

independentes, em particular, as do gozo (afetas ao direito material) e a da administração

(relativa ao direito processual)310.

Assim,  analisa-se  a  pretensão  reparatória  como  uma  parcela  do  exercício  do

próprio  direito  subjetivo,  sem adentrar  no debate teórico processual  sobre a natureza

jurídica da pretensão311.

306 Alf  Ross, dentro da metodologia do positivismo materialista, não diferencia direito material e direito
processual.  Os  dois  fenômenos  estão  juntos  e,  da  lesão  do  próprio  direito  subjetivo,  emerge  a
possibilidade de fazer valer o direito instaurando-se o processo. Cf. ROSS, Alf. Direito e Justiça. Bauru:
EDIPRO, 2007, p.210.

307 Aqui a expressão “proprietário” designa aquele cujo status é alterado pela propriedade que surge entre
o fato condicionante e a consequência jurídica condicionada.

308 ROSS, Alf. Direito e Justiça. Bauru: EDIPRO, 2007, p.218.
309 ROSS, Alf. Direito e Justiça. Bauru: EDIPRO, 2007, p.219.
310 Em sentido  contrário,  partindo  de  outro  marco  teórico,  Pontes  de  Miranda  defende  que  o  direito

subjetivo ainda não é a pretensão, ainda é algo estático, porque subjetivação não é dação de pretensão,
ou de ação ou de exceção. Para ele, nem toda tutela jurídica vai até à pretendibilidade, à acionabilidade
ou à excepcionalidade. In: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado.
Vol. VII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 18.

311 É claro que esta seria uma opção possível, apenas não foi o caminho escolhido. A análise da natureza
jurídica da pretensão processual daria uma pesquisa autônoma e alargaria demasiadamente o objeto do
trabalho, além de fugir ao recorte metodológico feito.
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3.2.1 Tipificação das consequências da eficácia do ilícito

No caso, é inegável existir um ilícito comprovado. Este abrange um complexo de

atos que podem ser divididos em dois momentos.

No primeiro, há condutas comissivas praticadas por agentes estatais: sequestro,

tortura, assassinato e ocultação de cadáver312. No segundo, tem-se a conduta omissiva de

não identificar geneticamente as ossadas exumadas da vala. O ato estudado, portanto, é

ilícito e complexo.

Delimitado o ilícito, passa-se à tipificação das consequências de eficácia deste313.

Existe uma série de dimensões de eficácias paralelas, que não se anulam ou prejudicam.

Aqui, identificam-se seis.

A primeira delas é a eficácia penal. As diversas condutas que integram o ato ilícito

se subsumem a tipos penais existentes. Crimes de sequestro (CP, art.148), tortura (Lei

9.455/1997), homicídio (CP, art. 121) e ocultação de cadáver (CP, art.211)314. Esta eficácia

não é objeto deste trabalho, que se atém às consequências civis do ilícito.

A  segunda  é  a  transeficácia  post  mortem dos  direitos  da  personalidade  do

falecido315.

O legislador316 protegeu individualmente as pessoas falecidas contra ofensa ilícita

312 Nem todas essas condutas existiram simultaneamente.  No caso dos desaparecidos políticos cujos
restos  mortais  suspeita-se  estejam  dentre  os  exumados  da  vala  clandestina  de  Perus,  houve,  no
mínimo, a conduta ilícita do assassinato e da ocultação de cadáver.

313 Pode-se imaginar as ondas produzidas pelo arremesso de uma pedra nas águas de um lago; cada
onda seria uma eficácia distinta.

314 Não há ainda o delito de desaparecimento forçado, objeto do  Projeto de Lei do Senado 6.240/2013
(PLS 6.240/2013), como visto no capítulo 2. Porém, a conduta de desaparecimento forçado de pessoas
se enquadra na descrição típica de outros delitos já existentes no Código Penal.

315 Rabindranath aponta que Pires de Lima e Antunes Varela entendiam a perdurabilidade post mortem dos
direitos da personalidade (prevista no art. 71 do Código Civil português) como uma exceção à regra do
art. 68º daquele mesmo código, a qual dizia extinguir-se a personalidade jurídica com a morte. Todavia,
para o próprio Rabindranath, o conflito era aparente, pois “a redacção do art. 71º do Código Civil é
coerente e os direitos em causa estão ligados e mantêm-se relacionados com a personalidade física e
moral do falecido, entendida tal personalidade em si mesma como um bem jurídico […]. Isto porque não
se está aqui em causa a inexistente personalidade jurídica do defunto nem a ressarcibilidade de danos
impossivelmente sofridos  pelo  defunto,  mas a personalidade  física e  moral  do falecido,  como bem
jurídico; ela é objecto dos direitos de personalidade em causa e pode haver dano nesse bem jurídico.”
In:  CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo.  O direito geral de personalidade. Coimbra:
Editora Coimbra, 1995. p. 193-194.

316 O art. 12, parágrafo único, e art. 20, parágrafo único, do Código Civil dispõem: “Art. 12. Pode-se exigir
que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para
requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou
colateral até o quarto grau. Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça
ou  à  manutenção  da  ordem  pública,  a  divulgação  de  escritos,  a  transmissão  da  palavra,  ou  a
publicação,  a  exposição  ou  a  utilização  da  imagem de  uma pessoa poderão  ser  proibidas,  a  seu
requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a
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ou ameaça de ofensa à respectiva personalidade física ou moral que existia em vida e

que permanece após a morte, podendo-se falar em tutela geral da personalidade do de

cujus317.

Aliás,  importa  sublinhar,  a  este  respeito,  que os direitos de personalidade das
pessoas já falecidas respeitam a interesses próprios dessas mesmas pessoas em
vida,  a  instintos,  impulsos  e  aspirações  concretas  suas  de  sobrevivência,  de
continuação  de  si  mesmo  e  de  ultrapassagem  da  morte,  senão  mesmo  de
perpetuação,  e  a  contributos  objectivados  seus  para  o  desenvolvimento  da
espécie  humana e  que  autonomamente  continuem a  actuar  enquanto  legados
para a posteridade. Não se confundem, pois, tais direitos com os interesses das
pessoas  a  quem  a  lei  atribui  capacidade  para  os  exercer,  por  deterem  uma
especial relação com o morto e os seus valores.318

Assim,  os  direitos  da  personalidade  gozam igualmente  de  proteção  depois  da

morte do respectivo titular319.

Todavia, distinguem-se os direitos materiais aos bens da personalidade do defunto

e as ações destinadas a fazer reconhecer tais direitos em juízo. Estas ações pertencem

às pessoas listadas nos parágrafos únicos dos arts. 12 e 20 do CC/2002320. O primeiro

dispositivo é uma regra geral dos direitos da personalidade, já o segundo é uma regra

especial aplicável ao direito à imagem.

É dizer, atribui-se aos familiares listados nos parágrafos únicos dos arts. 12 e 20 do

CC/2002  a  legitimidade  para  inibir  lesão  à  honra  ou  à  imagem  do  morto,  ocorrida

posteriormente ao óbito. O direito da personalidade é do morto, mas a busca processual é

realizada pelos familiares legitimados. Observe-se que o rol de legitimados descrito no art.

10 da Lei 9.140/1995321 é semelhante ao do art. 12, parágrafo único, do CC/2002.

O  Código  Civil  estabelece  os  direitos  da  personalidade  como  intransmissíveis

respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de
ausente,  são  partes  legítimas  para  requerer  essa  proteção  o  cônjuge,  os  ascendentes  ou  os
descendentes.”

317 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo.  O direito geral  de personalidade. Coimbra:
Editora Coimbra, 1995. p. 193.

318 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo.  O direito geral  de personalidade. Coimbra:
Editora Coimbra, 1995. p. 193.

319 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo.  O direito geral  de personalidade. Coimbra:
Editora Coimbra, 1995. p. 364.

320 O rol  de  legitimados do art.  12,  parágrafo  único,  do CC/2002 (cônjuge sobrevivente,  ou qualquer
parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.) é mais extenso do que o previsto no art. 20,
parágrafo único, também do CC/2002 (o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes). Isto é, não há
menção expressa, no art. 20, parágrafo único, aos colaterais até o 4º grau. A doutrina, porém, interpreta
extensivamente esse segundo dispositivo.

321 Art. 10. A indenização prevista nesta Lei é deferida às pessoas abaixo indicadas, na seguinte ordem: 
        I - ao cônjuge; II - ao companheiro ou companheira, definidos pela Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de
1994; III - aos descendentes; IV - aos ascendentes; V - aos colaterais, até o quarto grau. § 1º O pedido de
indenização poderá ser formulado até cento e vinte dias a contar da publicação desta Lei.  No caso de
reconhecimento pela Comissão Especial, o prazo se conta da data do reconhecimento. (Vide Lei nº 10.536,
de 2002 e Lei nº 10.875, de 2004) § 2º Havendo acordo entre as pessoas nominadas no caput deste artigo,
a indenização poderá ser requerida independentemente da ordem nele prevista. [...]”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.875.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10536.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10536.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8971.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8971.htm
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(CC/2002, art. 11), mas autoriza a projeção de seus efeitos patrimoniais, quando os haja

(CC/2002, art. 12, parágrafo único)322.

Não se deve confundir a intransmissibilidade dos direitos da personalidade em si e

a transmissibilidade da projeção de seus efeitos patrimoniais. Quando os pais defendem o

direito à imagem e à honra de um filho desaparecido político, não o fazem como direito

próprio,  mas  com  legitimidade  para  tutela  de  direito  da  personalidade  do  morto,  na

chamada transeficácia post mortem.

A  terceira  eficácia  do  ilícito  é  a  que  decorre  de  violação  dos  direitos  da

personalidade  dos  próprios  familiares,  por  ricochete.  Em  determinadas  situações

especiais, reconhece-se que terceiros, geralmente parentes, são afetados moralmente, de

maneira indireta, pelo dano moral infligido à vítima do ato ilícito.

A legitimidade  ativa  para  a  ação  de  dano  moral,  via  de  regra,  é  daquele  que

imediatamente  sofreu  a  ação  danosa,  aquele  a  quem  se  impôs  sofrimento,

constrangimento ou humilhação.

Não obstante, existem situações em que pessoas outras sofrem, por via reflexa, os

efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos por estarem a elas

vinculadas por laços afetivos323. São, portanto, denominados, prejudicados indiretos324.  

Nessas situações, uma pessoa sofre o reflexo do dano causado a outra. Ante a

violação de várias esferas jurídicas, multiplicam-se os credores da indenização. Trata-se

de direito personalíssimo autônomo, juridicamente tutelado.

Yussef Said Cahali resume:

Titulares diretos são aqueles atingidos de frente pelos reflexos danosos, enquanto
indiretos os que sofrem por consequência esses efeitos. Baseado em elo jurídico
afetivo  mantido  com o  lesado  direto,  o  titular  indireto  traduz-se  na  defesa  da
respectiva moralidade familiar, pessoal ou outra. Trata-se também de 'iure proprio',
que o interessado defende, na ação de reparação dos danos denominados 'par
ricochet' ou 'reféchis' […] No caso de dano moral, pontifica Zannoni, os lesados
indiretos seriam aquelas pessoas que poderiam alegar um interesse vinculado a
bens  jurídicos  extrapatrimoniais  próprios,  que  se  satisfaziam  mediante  a
incolumidade do bem jurídico moral  da vítima direta do fato  lesivo.  Ensina De
Cupis  que  os  lesados  indiretos  são  aqueles  que  têm  um  interesse  moral
relacionado com um valor de afeição que lhes representa o bem jurídico da vítima
do evento danoso; por exemplo o marido ou os pais poderiam pleitear indenização
por  injúrias  feitas  à  mulher  ou  aos  filhos,  visto  que  estas  afetariam  também,
pessoalmente o esposo e os pais, em razão da unidade familiar. Haveria um dano
próprio pela violação da honra da esposa e filhos. Ter-se-á sempre uma presunção
juris tantum de dano moral, em favor dos ascendentes, descendentes, cônjuges,
irmãos em caso de ofensa a pessoa da família. Essas pessoas não precisariam
provar  o  dano extrapatrimonial,  ressalvando-se  a  terceiro  o  direito  de  elidirem

322 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2012. p.134.
323 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 54.
324 Titulares diretos são aqueles atingidos de frente pelos reflexos danosos, enquanto indiretos os que

sofrem por consequência esses efeitos.
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aquela presunção.325

A segunda  e  terceira  eficácia  não  se  confundem326.  O  direito  dos  familiares  à

indenização por morte de filho, ainda que por ricochete, opera-se iure proprio e não iure

sucessionis. A segunda eficácia se refere ao dano sofrido diretamente pela vítima, cujo

direito de ação transmite-se aos herdeiros. Já na terceira eficácia, o familiar postula em

nome  próprio  o  ressarcimento  pela  repercussão  indireta  do  ato  ilícito  na  sua  esfera

pessoal.

Portanto, o herdeiro, em caso de homicídio, tem duas ações distintas contra o autor

da morte ou responsável, conforme o art. 948 do CC/2002327. Em uma delas, busca os

efeitos patrimoniais de violação a direitos da personalidade do morto,  que lhes foram

transmitidos por herança328. Noutra, postula, como titular de direito próprio, dano moral

que atingiu seus direitos de personalidade por ricochete.

A quarta eficácia do ilícito se refere ao dano direto suportado por pais e mães que

perderam filho. Em vista da dor e do abalo personalíssimo impingido aos pais, a doutrina

e  a  jurisprudência  evoluíram  para  constatar  verdadeira  lesão  direta  a  direitos  da

personalidade dos genitores.

Sem prejuízo dos danos extrapatrimoniais por ricochete, reconhecíveis aos demais

parentes,  o  dano moral  suportado pelos  pais  em razão da perda de filho  atinge-lhes

diretamente  direitos  da  personalidade.  A  lesão  não  é  reflexa,  mas  direta.  É  a

reparabilidade de dano moral produzido em detrimento de uma afeição legítima.

A quinta eficácia do ilícito foge à esfera de direitos da personalidade e pertine à

violação  do  direito  fundamental  à  informação  histórica.  O  Estado  brasileiro,  ao  não

esclarecer as circunstâncias das mortes de pessoas desaparecidas por agentes públicos,

em  dependências  públicas  ou  privadas,  sob  custódia  oficial,  e  ao  não  identificar

geneticamente  ossadas  já  exumadas,  aciona  a  eficácia  do  ilícito  atrelada  ao  direito

fundamental à informação de dados históricos.

Esta eficácia é enxergada sob perspectiva diferente das anteriores. Aqui a relação

é Estado-sociedade, enquanto nas demais esferas de eficácia a polaridade ocorre entre

325 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 54-55.
326 A essa distinção não atentou o Enunciado 400 da V Jornada de Direito Civil, cujo conteúdo diz: “Os

parágrafos únicos dos arts. 12 e 20 asseguram legitimidade, por direito próprio, aos parentes, cônjuge
ou companheiro para a tutela contra a lesão perpetrada post mortem.” Misturam-se duas esferas de
eficácia  distintas.  A legitimidade  dos  herdeiros  de  pleitear  direito  alheio,  decorrente  de  lesão  post
mortem, transmissível por herança (art. 12, parágrafo único do CC), e o dano indireto que pode ser
buscado em nome próprio pelos familiares que tiverem direitos da personalidade lesados por ricochete.

327 Anterior art. 1.537 do CC/1916.
328 Interpretação conjunta dos arts. 12, parágrafo único, 20, parágrafo único, e 948 do CC/2002.
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Estado-particular (o morto ou o familiar). Considerando o comando do parágrafo único do

art. 1º, da Constituição Federal, isto é, que o Estado é constituído pelo povo, em última

análise, a relação nesta quarta eficácia do ilícito é entre Estado-Estado.

Uma outra observação é ainda necessária. Os direitos que se vinculam ao cadáver

têm uma natureza jurídica que independe dos direitos da personalidade de quem quer

que seja329.

É dizer,  mesmo que não houvesse parentes e familiares vivos de nenhum dos

desaparecidos políticos enterrados no cemitério  de Perus,  ainda assim se constataria

essa  eficácia  do  ilícito  concernente  à  violação  do  direito  fundamental  à  informação

histórica.  Saber  o  paradeiro  de  tais  pessoas,  as  circunstâncias  das  mortes  e  lhes

proporcionar  um  enterro  digno,  com  registro  nos  assentamentos  oficiais,  é  direito

fundamental à informação de toda a sociedade brasileira.

Por fim, a sexta e última eficácia decorre de violação a deveres administrativos,

também sob uma perspectiva relacional Estado-Estado. Explica-se.

O  Estado  brasileiro,  por  meio  do  Poder  Legislativo,  editou  a  Lei  9.140/1995,

impondo a si próprio deveres jurídicos e administrativos. Criou a Comissão Especial sobre

Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), incumbiu-lhe competências administrativas

e, sobretudo, determinou o dever de reconhecer como mortas pessoas desaparecidas,

nas  circunstâncias  lá  previstas,  apreciar  requerimentos,  pagar  indenizações,  além de

localizar restos mortais e promover a identificação genética destes.

Por meio do processo legislativo, o Estado impôs-se deveres legais que resvalam

na órbita administrativa e requerem medidas executivas.

Nesta  sexta  dimensão  de  eficácia  do  ilícito,  tem-se  responsabilidade  civil  por

descumprimento de deveres administrativos. Não cabe aqui, e também na hipótese da

quinta esfera de eficácia, falar em prescritibilidade por uma razão lógica: a todo direito

corresponde dever, mas dever de outrem; a toda pretensão corresponde obrigação, mas

obrigação de outrem; a toda ação, ou toda exceção, a posição passiva de outrem330. 

Se  o  Estado,  legislativamente,  impôs-se  deveres  administrativos  e,

administrativamente,  não os cumpriu,  não se pode contar  prazo prescricional  em seu

favor.

329 A natureza jurídica diferenciada do direito ao cadáver justifica, por exemplo, o fato de os cemitérios
serem públicos ou, no caso dos privados, a atividade, de notório caráter público, ser explorada por
concessão.

330 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado. Vol. VII. Rio de Janeiro:
Borsoi, 1971. p. 15-16.
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3.2.2  Posição  do  Superior  Tribunal  de  Justiça:  imprescritibilidade  da  pretensão

indenizatória dos danos material e moral por violação de direitos humanos,

direitos fundamentais e direitos da personalidade

A abertura da via administrativa de requerimentos indenizatórios por familiares dos

desaparecidos  políticos,  resultante  de  expressa  autorização  da  Lei  9.140/1995,  não

impediu a chegada da questão ao Judiciário331.

Era de se esperar em virtude da inafastabilidade da jurisdição (CR, art. 5º, XXXV),

da autonomia das esferas de responsabilidade e da tarifação de valores a que procedeu o

legislador332.

Na análise da matéria, houve interessante mudança de entendimento do STJ até

firmar a tese da imprescritibilidade da pretensão indenizatória de danos materiais e morais

por  violação  a  direitos  humanos,  direitos  fundamentais  e  direitos  da

personalidade333,perpetradas durante a ditadura militar.

De início, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicava a prescrição quinquenal do

art. 1º do Decreto 20.910, de 6 de janeiro de 1932, tendo como termo a quo a data de

publicação da Lei 9.140/1995, no caso dos desaparecidos já listados no anexo I desta lei,

ou a data do reconhecimento da condição de desaparecido pela Comissão Especial sobre

Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP)334.

331 O próprio art. 14 da Lei 9.140/1995 previu a judicialização do tema, ao dispor que,  nas ações judiciais
indenizatórias fundadas em fatos decorrentes da situação política mencionada no art. 1º, os recursos
das sentenças condenatórias serão recebidos somente no efeito devolutivo.

332 Conferir  acórdão do Superior  Tribunal  de Justiça,  no REsp 1.002.009/PE,  2ª  Turma.,  Relator  Min.
Humberto Martins, DJ 21/02/2008, no qual se afirmou: “Mesmo que o familiar de desaparecido político já
tenha se valido da Lei  n.  9.140/95 para requerer  perante a Administração a indenização por  dano
material tarifada, não lhe falta ilegitimidade para o exercício de pretensão no bojo de processo judicial
que  busca  valor  em  maior  extensão,  bem  como  reparação  por  danos  morais.  As  instâncias
administrativa e judicial  não se confundem e é garantia constitucional do jurisdicionado a busca do
Judiciário para a reparação de lesões ou inibição de ameaça a direito.”

333 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça.  AgRg no REsp 1424680/SP, Segunda Turma, Relator Ministro
Mauro Campbell  Marques,  DJe  09/04/2014;  AgRg no REsp 1.417.171/SP,  Segunda Turma,  Relator
Ministro Humberto  Martins,  DJe 16/12/2013;  AgRg no AREsp 330.242/RS,  Segunda Turma,  Relator
Ministro Herman Benjamin, DJe 5/12/2013; AgRg no REsp 1.301.122/RJ, Primeira Turma, Relator Min.
Ari Pargendler, DJe 25/9/2013; AgRg no REsp 1.128.042/PR, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio
Kukina, DJe 23/8/2013.

334 Ver o REsp 449.000/PE, Segunda Turma, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ 30/06/2003, cujo trecho
da ementa é o seguinte: “A Lei n. 9.140, de 04.12.95, reabriu o prazo para investigação, e conseqüente
reconhecimento de mortes decorrentes de perseguição política no período de 2 de setembro de 1961 a
05  de  outubro  de  1998,  para  possibilitar  tanto  os  registros  de  óbito  dessas  pessoas  como  as
indenizações para reparar os danos causados pelo Estado às pessoas perseguidas, ou ao seu cônjuge,
companheiro ou companheira, descendentes, ascendentes ou colaterais até o quarto grau. Na hipótese
em exame, o reconhecimento, pela Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos, do falecimento, em
1973, de Jarbas Pereira Marques, pai e esposo das recorridas, deu-se com a publicação do Extrato da
Ata da Terceira Sessão Ordinária realizada em 08 de fevereiro de 1996 (fl. 250),  dies a quo para a
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Isto  é,  o  STJ  tratava  as  demandas  indenizatórias  relativas  a  desaparecidos

políticos sob viés patrimonial, como ações condenatórias sujeitas a prazo prescricional.

O raciocínio  era  que  os  familiares  teriam o  prazo  de  120  dias  para  realizar  o

requerimento administrativo de reconhecimento da condição de desaparecido político, nos

casos já não automaticamente listados na Lei 9.140/1995. Após a decisão da CEMDP, os

familiares, antes de exaurido o prazo de prescrição quinquenal, poderiam ir ao Judiciário

pleitear  ajuste  no  quantum deferido  e  danos  morais.  Como  todo  e  qualquer  ato

administrativo, a decisão da CEMDP era passível de controle judicial.

contagem do prazo prescricional. Com efeito, o prazo de prescrição somente tem início quando há o
reconhecimento, por parte do Estado, da morte da pessoa perseguida na época do regime de exceção
constitucional,  momento  em  que  seus  familiares  terão  tomado  ciência  definitiva  e  oficial  de  seu
falecimento por culpa do Estado.  Dessarte, ante a ausência de qualquer reconhecimento oficial pelo
Estado do falecimento de Jarbas Pereira Marques até o ano de 1996, a prescrição deve ser afastada,
uma vez que o ajuizamento da ação deu-se em 02 de fevereiro de 1993.[...]”. No mesmo sentido é o
REsp 1002009/PE, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJ 21/02/2008, cuja ementa é a
seguinte:  “ADMINISTRATIVO  –  DESAPARECIDO  POLÍTICO  –  TORTURA –  REGIME  MILITAR  –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –  LEGITIMIDADE DE AGIR –  PRESCRIÇÃO – DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS  –  SÚMULA 07/STJ  –  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  –  MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA – SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. Mesmo que o familiar de desaparecido político
já tenha se valido da Lei n. 9.140/95 para requerer perante a Administração a indenização por dano
material tarifada, não lhe falta ilegitimidade para o exercício de pretensão no bojo de processo judicial
que  busca  valor  em  maior  extensão,  bem  como  reparação  por  danos  morais.  As  instâncias
administrativa e judicial  não se confundem e é garantia constitucional do jurisdicionado a busca do
Judiciário  para  a  reparação  de  lesões  ou  inibição  de  ameaça  a  direito.  2.  No  que  diz  respeito  à
prescrição,  já pontuou esta Corte que a prescrição qüinqüenal  prevista  no art.  1º  do Decreto-Lei n
20.910/32 não se aplica aos danos morais decorrentes de violação de direitos da personalidade, que
são imprescritíveis, máxime quando se fala da época do Regime Militar, quando os jurisdicionados não
podiam buscar a contento as suas pretensões. 3. Entende-se, assim, que a morte decorrida da tortura
no Regime Militar é fato tão sério e que viola em tamanha magnitude os direitos da personalidade, que
as  pretensões  que  buscam  indenização  a  títulos  de  danos  morais  são  imprescritíveis,  dada  a
dificuldade, ou a impossibilidade de serem validadas na época, sendo que apenas se aplica o lustro
prescricional  para  as pretensões de  indenização  ou reparação  de  danos materiais.  4.  A questão  é
controvertida  na  doutrina  e,  com  ressalvas  de  meu  posicionamento  pessoal,  ainda  que  não  se
abarcasse a tese da imprescritibilidade das pretensões que visam reparar/garantir  a efetividade dos
direitos  fundamentais,  baseada  em  um  dos  pilares  da  República,  que  é  a  dignidade  humana,  a
pretensão da irmã do preso, torturado e morto pelo Regime Militar, no caso dos autos, também não
estaria prescrita. 5. A Lei n. 9.140/95, em seu art. 10, § 1º, previu o prazo de 120 dias para que os
parentes  do  desaparecido  político  nela  expressamente  contemplados  requeressem  a  respectiva
indenização reparatória. Na mesma linha ditou o art. 2º da Lei n. 10.536/02, que reabriu os prazos para
requerimento  da  indenização.  6.  Quando  o  nome  do  desaparecido  político  não  consta  da  lista,
expressamente  se  previu  que  "o  prazo  para  haver  a  indenização  somente  se  inicia  após  o
reconhecimento dessa condição pela Comissão Especial criada por aquele mesmo normativo" (art. 10, §
1º). 7. Referido prazo de 120 dias, vale dizer, diz respeito apenas para o requerimento administrativo,
não se confundindo com o das pretensões exercidas em juízo. Neste caso, para aqueles que admitem a
tese da prescritibilidade, incidiria o art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, cujo comando expõe a existência
do lustro prescricional. 8. No caso dos autos, o nome do falecido Severino Viana Calôr não constava,
desde  o  início,  da  lista  aludida  pela  lei,  somente  sendo  reconhecido  pela  Administração  como
desaparecido político em 19.12.2003 (Ata de fls. 119/122). Como o eventual prazo para o exercício da
pretensão indenizatória dos familiares se encerraria apenas cinco anos após, não há falar, em hipótese
alguma, em prescrição neste caso, pois a ação foi ajuizada em 21.11.2005. 9. Não pode o STJ, em sede
de recurso especial, discutir a configuração dos requisitos da responsabilidade civil ou o arbitramento
dos danos morais,  sob  pena de  violar  o  comando da  Súmula  07/STJ.  Recurso  especial  da  União
conhecido em parte e improvido. Recurso de Maria Viana de Souza não-conhecido.”



134

Além do prazo de 120 dias para pleitear a condição de desaparecido político335, o

art. 10, § 1º, da Lei 9.140/1995 estabeleceu igual prazo de 120 dias para o pedido de

indenização  diretamente  à  CEMDP,  contados  da  publicação  da  lei  ou,  no  caso  de

reconhecimento pela Comissão, da data deste. Os dois prazos, registra-se, referem-se à

busca administrativa e não ao exercício da pretensão em juízo.

Posteriormente, as Leis 10.536/2002 e 10.875/2004 reabriram, a partir  de suas

respectivas datas de publicação, o prazo do art. 10, § 1º, da Lei 9.140/1995, por mais 120

dias. O STJ entendeu que tais diplomas subsequentes renovaram o prazo para exercício

da ação.

Pesquisa  na  jurisprudência  do  STJ  revela  mudança  de  entendimento  sobre  a

questão da prescritibilidade das ações condenatórias relativas ao período da ditadura

militar.  Com base na natureza  jurídica  dos  direitos  humanos,  direitos  fundamentais  e

direitos  da  personalidade,  a  Corte  Superior  firmou  a  tese  da  imprescritibilidade  da

pretensão.

O STJ entende hoje não se aplicar a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto

20.910/1932 às ações de reparação de danos materiais e morais sofridos em razão de

perseguição,  tortura,  prisão  e  morte  por  motivos  políticos,  durante  o  regime  militar,

porque,  em tais  casos,  houve violação ao princípio  da dignidade da pessoa humana,

fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CR/1988).

Justifica  essa  opção  no  fato  de  a  lesão  ter  por  objeto  direitos  humanos,

fundamentais  e  da  personalidade,  violados em época  na  qual  os  jurisdicionados não

podiam deduzir a contento suas pretensões336.

Um critério foi esboçado pelo Ministro Luiz Fux337. Para ele, a violação aos direitos

humanos e direitos fundamentais da pessoa atinge a dignidade desta, lesada pela tortura,

prisão e morte durante regime ditatorial. À luz das cláusulas pétreas constitucionais, seria

juridicamente  sustentável  assentar  que  a  proteção  da  dignidade  da  pessoa  humana

perdura enquanto subsiste a República Federativa, porquanto é um de seus fundamentos.

Consequentemente,  não  haveria  de  se  falar  em  prescrição  da  pretensão  de

implementar  um dos pilares  da República,  porque a Constituição não estipulou  lapso

prescricional ao direito de agir, correspondente ao direito inalienável à dignidade.

Outrossim, do ponto de vista do direito infraconstitucional, a Lei 9.140/1995, que

335 O prazo está previsto no art. 7º da Lei 9.140/1995.
336 BRASIL.  Superior Tribunal de Justiça.  AgRg no AREsp 302.979/PR, Segunda Turma, Rel.  Ministro

Castro Meira, DJe 05/06/2013.
337 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1085358/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe

09/10/2009.
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criou  as  ações  correspondentes  às  violações  à  dignidade  humana,  perpetradas  em

período de supressão das liberdades públicas, previu a ação condenatória no art. 14, sem

cominar prazo prescricional.

Em virtude desse silêncio legislativo, a lex specialis conviviria com a lex generalis,

sendo incabível qualquer aplicação analógica do Código Civil ou do Decreto 20.910/1932,

a fim de efetivamente garantir tutela e reparação de atentados aos direitos fundamentais

das vítimas.

Na construção de sua tese, o STJ recorreu ainda à ordem jurídica internacional,

lançando  mão,  como  fundamento  de  validade  da  imprescritibilidade,  de  diplomas

normativos  internacionais  incorporados  ao  ordenamento  interno:  as  convenções

internacionais firmadas pelo Brasil, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos

de  1948,  a  Convenção  contra  a  Tortura  e  outros  Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,

Desumanos ou Degradantes, da ONU, a Convenção Interamericana contra a Tortura, bem

como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa

Rica).

Faz-se uma ressalva importante.  A posição do STJ que entende imprescritíveis

ações indenizatórias, por danos materiais e morais, decorrentes de tortura praticada por

agentes estatais restringe-se apenas ao período da ditadura militar.

A mesma Corte Superior aplica a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932 às

ações indenizatórias decorrentes de tortura e morte de preso custodiado pelo Estado

atualmente, no regime democrático de Direito338.O início do prazo prescricional  nestes

casos é variável. Se foi ajuizada ação penal contra os autores do crime, o termo inicial da

prescrição  da  ação  indenizatória  será  o  trânsito  em  julgado  da  sentença  penal.  Se,

porventura,  não se chegou a ajuizar  ação penal,  conta-se  o termo inicial  da data do

arquivamento do inquérito. Caso não se tenha instaurado investigação criminal, o termo

inicial fluirá da data do evento lesivo.

A lesão a direito fundamental e à dignidade do preso torturado hoje e ontem é a

mesma. O STJ,. contudo, justifica a distinção feita entre tais ações indenizatórias, uma

prescritível  e  a  outra  imprescritível,  no  fato  de  que  as  violações  ocorridas  durante  o

regime  militar  fizeram  nascer  pretensão  cujo  exercício  foi  impedido  pela  ordem  de

exceção então em vigor. 

Vê-se que a tese do STJ, para considerar imprescritíveis ações condenatórias da

ditadura militar, não se funda em um critério científico, mas na justificação ética do direito,

338 Informativo de Jurisprudência 556 do STJ.
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que visa não deixar irreparável violação tão grave.
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3.3 Imprescritibilidade da pretensão reparatória do dano difuso

O marco teórico que embasa esta pesquisa não adota a teoria do fato jurídico.

Apenas se escolheu um, dentre os vários conceitos de direito subjetivo, para trabalhar de

forma operacional a questão dos desaparecidos políticos, em aplicação prática do tema

ao caso concreto.

A perspectiva da análise é refratária ao exame dicotômico entre as esferas pública

e  privada  de  realização  do  direito.  Daí  porque  o  mesmo  fato,  os  desaparecimentos

forçados  ainda  não  esclarecidos,  provoca  duas  situações  jurídicas  simultâneas  não

prejudiciais: a lesão aos direitos da personalidade dos familiares das vítimas, atingidos

diretamente  ou  por  ricochete,  e  também  a  lesão  difusa  ao  direito  fundamental  à

informação, titularizado por toda a sociedade brasileira.339

O arcabouço lógico que rege a prescrição veste, como luva, a tutela de direitos

subjetivos, porém não se aplica à proteção de direitos difusos. Aqui interessa o debate

sobre a imprescritibilidade da ação reparatória do dano difuso pelo desaparecimento de

pessoas na ditadura militar.

Agnelo Amorim Filho analisa a prescrição a partir da moderna classificação dos

direitos realizada por Chiovenda, segundo a qual os direitos subjetivos se dividem em

duas grandes categorias340.

A primeira  compreende  os  direitos  que  têm  por  finalidade  um  bem da  vida  a

conseguir-se mediante uma prestação, positiva ou negativa, de outrem, isto é, do sujeito

passivo341.  As  ações  condenatórias  são  o  meio  pelo  qual  se  protegem  tais  direitos,

339 Os mais apegados a dicotomias  insistirão em situar  as duas repercussões jurídicas mencionadas
(direitos da personalidade dos familiares e direito fundamental à informação) uma em cada “lado”: no
jardim e na praça. Isto é, a lesão aos direitos da personalidade dos familiares como privada e a lesão ao
direito fundamental à informação como pública. O que não deixa de ser correto. No fundo, embora as
categorias jurídicas sejam imprescindíveis para o exercício da técnica de decisão judicial e o estudo da
ciência jurídica, muitas vezes as subdivisões impedem uma análise mais estrutural e holística do fato. O
que aqui se optou chamar “direitos da personalidade” dos familiares das vítimas, categoria jurídica de
direito  civil,  também  é  direito  individual  de  primeira  dimensão  ou  geração,  a  partir  da  análise
constitucional  do  tema.  Desfiando-se  o  novelo  dos  direitos  fundamentais,  chega-se  ao  direito  à
informação,  inserto  na  quarta  dimensão  de  direitos  (na  classificação  de  Paulo  Bonavides),  ou  na
terceira, se visto como direito difuso lato sensu. A pirâmide do ordenamento jurídico é um poliedro que
permite diversas contemplações de fenômenos jurídicos igualmente válidos.

340 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para
identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, vol. 744, p. 725, Out/ 1997.

341 Seriam os “direitos a uma prestação”, a exemplo dos que compõem as classes dos direitos reais e
pessoais, em que há sempre um sujeito passivo obrigado a uma prestação, seja positiva (dar ou fazer),
como nos direitos de crédito, seja negativa (abster-se), como nos direitos de propriedade.
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suscetíveis de lesão.

Já a segunda categoria é a dos denominados direitos potestativos, e compreende

os poderes que a lei confere a determinadas pessoas de influir, com uma declaração de

vontade, sobre situações jurídicas de outras, sem o concurso da vontade destas342. Os

direitos  potestativos,  a  rigor,  exercitam-se  e  atuam  mediante  simples  declaração  de

vontade de seu titular,  independente de apelo às vias  judiciais  e  sem o concurso da

vontade  daquele  que  sofre  a  sujeição343.  Há,  porém,  duas  categorias  de  direitos

potestativos que se valem da ação judicial constitutiva para se exercitarem344. 

A partir dessa divisão dos direitos subjetivos em duas grandes categorias, Amorim

Filho  distingue  três  espécies  de ações:  condenatórias,  constitutivas  e  declaratórias345,

entendendo imprescritíveis apenas as últimas e as ações constitutivas sem prazo especial

de exercício fixado em lei346.

Para ele, “só as ações condenatórias podem prescrever, pois são elas as únicas

ações por meio das quais se protegem os direitos suscetíveis de lesão, isto é, os da

primeira categoria da classificação de Chiovenda”347. Por sua vez, as ações declaratórias

são imprescritíveis porque não inovam no ordenamento jurídico. Isto é, nem são meio de

proteção ou restauração de direitos lesados, nem são, tampouco, meio de exercício de

quaisquer direitos348.

342 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para
identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, vol. 744, p. 725, Out/ 1997. p. 3.

343 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para
identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, vol. 744, p. 725, Out/ 1997. p. 5.

344 Agnelo Amorim Filho identifica três categorias de direitos potestativos: a) aqueles que se exercitam e
atuam mediante simples declaração de vontade de seu titular, independentemente de ação e da vontade
de quem sofre a sujeição; b) os direitos potestativos que são exercitados mediante simples declaração
de vontade do seu titular, sem apelo à via judicial, desde que quem sofre a sujeição concorde com essa
forma de exercício. Nesta hipótese a ação tem caráter subsidiário; c) por fim, direitos subjetivos que só
podem ser exercidos por meio de ação. A ação, aqui, é obrigatória ao exercício do direito. A lei, ao
eleger a via judicial como forma especial e exclusiva de exercício destes direitos potestativos, objetivou
garantir segurança jurídica para certas situações, normalmente, relativas ao estado civil das pessoas. In:
AMORIM FILHO,  Agnelo. Critério  científico para  distinguir  a  prescrição  da  decadência  e  para
identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, vol. 744, p. 725, Out/ 1997. p. 5.

345 As ações condenatórias pretendem obter do réu uma determinada prestação, positiva ou negativa. Já a
ação constitutiva, positiva ou negativa, tem lugar quando se procura obter, não uma prestação do réu,
mas a criação, modificação ou extinção de um estado jurídico. Por fim, as ações declaratórias têm como
objetivo conseguir uma “certeza jurídica”.

346 As ações constitutivas, por dizerem respeito ao exercício de direitos potestativos, implicam, quando não
propostas, a decadência destes. Na síntese de Agnelo Amorim Filho, “Os únicos direitos para os quais
podem ser fixados prazos de decadência são os direitos potestativos, e, assim, as únicas ações ligadas
ao instituto da decadência são as ações constitutivas, que têm prazo especial de exercício fixado em
lei.”In: AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para
identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, vol. 744, p. 725, Out/ 1997. p. 17.

347 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para
identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, vol. 744, p. 725, Out/ 1997. p. 8.

348 Também não se aplica às ações declaratórias o instituto da decadência.
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No exercício da tutela de direitos subjetivos, o STJ reconheceu a imprescritibilidade

de ação declaratória  ajuizada por  sobreviventes da ditadura militar  que objetivaram a

simples declaração de que foram torturados.

Janaína de Almeida Teles,  Edson Luis  de Almeida Teles,  César  Augusto Teles,

Maria Amélia de Almeida Teles e Criméia Alice Schmidt  de Almeida propuseram ação

declaratória349 contra  Carlos  Alberto  Brilhante  Ustra,  na  qual  requereram  o

reconhecimento da existência de relação jurídica entre os autores e o réu para declarar

que este cometeu ato ilícito (tortura) e lhes causou danos morais e à integridade física.

Não houve pedido de pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da 23ª Vara Cível Central de São Paulo julgou procedentes os pedidos

relativamente a César,  Maria  Amélia e Criméia350,  declarou o vínculo jurídico entre as

partes, a prática de atos de tortura durante a ditadura militar nas instalações do DOI-CODI

do II Exército, cujo comandante era justamente o réu, e a existência de danos morais,

sem condenar o réu a pagá-los.

A 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a

sentença  na  íntegra.  O  coronel  Carlos  Alberto  Brilhante  Ustra  interpôs  recurso

especial351,não provido em acórdão352cuja ementa se transcreve

349Ação  declaratória  0347718-08.2009.8.26.0000,  originariamente  proposta  na  23ª  Vara  Cível  de  São
Paulo.

350 Não conheceu dos pedidos quanto à Janaína e Edson justamente por entender ausente a legitimidade
ad causam. Janaína era criança à época da prisão e tortura de seus pais e Edson estava na barriga de
sua mãe.

351 Com base no permissivo do art. 102, III, da Constituição Federal, suscitou violação aos arts. 3º, 128 e
535, II, do CPC, arts. 1º e 3º da Lei 12.528/2011, art. 1º da Lei 6.683/1979 e aos arts. 206, § 3º do
CC/2002 e 177 do CC/1916. Aduziu que: a) o julgamento do TJSP violou a competência da Comissão
Nacional da Verdade para examinar e esclarecer os casos de violação de direitos humanos praticados
no regime militar;  b) os autores não têm interesse de agir,  pois a Lei  6.683/1979 concedeu anistia
relativamente  aos  fatos  narrados;  c)  a  ação  declaratória  não  é  a  via  adequada  para  satisfazer  a
pretensão, já que esta objetiva provimento constitutivo; d) houve prescrição da pretensão, haja vista o
decurso de mais de quarenta anos desde os fatos; e) a sentença é  ultra petita, pois não se poderia
reconhecer a prática de ato de tortura nesta sede.

352 No voto  do Ministro  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  relator  para  acórdão,  há  análise  sobre  como a
pretensão individual dos autores de ver declaradas as torturas a que foram submetidos é autônoma e
não prejudicada por medidas públicas de esclarecimento dos fatos. Veja-se trecho: “As violações aos
direitos humanos que aqui de enfrentam, narradas pelos autores da presente ação declaratória, deram-
se no período militar brasileiro, iniciado em 1964, período em que se estima – e, não se olvide, aqui se
tem  mera  estimativa  –  consoante  anotou  Flávia  Piovesan,  no  artigo  Lei  de  Anistia,  Sistema
Interamericano e o Caso Brasileiro, inserto em livro intitulado Crimes da Ditadura Militar (Organizado por
Luiz Flávio Gomes e Valerio de Oliveira Mazzuoli,  Ed. RT, 2011, p. 81),  “houve o desaparecimento
forçado de 150 pessoas, o assassinato de 100 pessoas, ao que se soma denúncia de mais de 30.000
casos de tortura.” Nessa vertente de apuração da verdade, desde 1995, criou-se a Comissão Especial
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos,  mediante a Lei 9.140/1995, com o objetivo de promover a
busca de informações e instrumentos para elucidar as violações contras os direitos humanos ocorridas
durante a ditadura militar brasileira, comissão esta cujo objetivo era, e ainda é, reconhecer pessoas
mortas ou desaparecidas, promovendo a identificação e, mais importante, a devolução dos seus restos
mortais  aos  familiares.  Os  trabalhos  posteriormente  desenvolvidos  pela  Comissão  da  Verdade
inicialmente presidida por nosso eminente colega, Ministro Gilson Lângaro Dip,  concentraram-se na
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RECURSO ESPECIAL.  CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO DECLARATÓRIA
DE  EXISTÊNCIA DE  RELAÇÃO  JURÍDICA DE  RESPONSABILIDADE  CIVIL,
NASCIDA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, GERADOR DE DANOS MORAIS, NO
PERÍODO  DA DITADURA MILITAR BRASILEIRA.  AJUIZAMENTO  CONTRA O
OFICIAL  COMANDANTE  ACUSADO  DAS  TORTURAS  SOFRIDAS  PELOS
DEMANDANTES. PRETENSÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. LEGITIMIDADE
E INTERESSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Negativa de prestação jurisdicional: As questões em relação às quais pairaria
omissão, especialmente aquelas disciplinadas pela Lei 12.528/11, instituidora da
Comissão Nacional da Verdade, e pela Lei 6.683/79, conhecida por Lei da Anistia,
foram  exaustivamente  analisadas  pelo  acórdão  recorrido,  que  se  pautou
expressamente  nas  suas  normas,  mas  afastando  as  consequências  jurídicas
pleiteadas pelo recorrente.
2. Prescrição: Inocorrência de prescrição de pretensão meramente declaratória da
existência de atos ilícitos e de relação jurídica de responsabilidade do réu por
danos morais decorrentes da prática de tortura. Conforme a jurisprudência do STJ,
mesmo as pretensões reparatórias por violações a direitos humanos, como as
decorrentes  de  tortura,  não  se  revelam  prescritíveis.  Com  maior  razão,  é
imprescritível a pretensão meramente declaratória nesses casos.
3.  Legitimidade e interesse na apuração da verdade: Conjugação dos esforços
estatal e individual na apuração dos graves fatos ocorridos, após 1964, no período
do regime militar brasileiro. Nesse desiderato comum de apuração da verdade,
criaram-se  a  "Comissão  Especial  sobre  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos",
mediante  a  Lei  9.140/1995,  e  a  "Comissão  da  Verdade",  com  o  objetivo  de
promover  a  busca  de  informações  e  instrumentos  para  elucidar  as  graves
violações contra os direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar brasileira.
A par  dessa  missão  institucional  assumida  pela  União,  deve  ser  reconhecido
também o direito individual daqueles que sofreram diretamente as arbitrariedades
cometidas durante o regime militar de buscar a plena apuração dos fatos, com a
declaração  da  existência  de  tortura  e  da  responsabilidade  daqueles  que  a
perpetraram.
4.  Lei  da Anistia:  O âmbito  de incidência  da regra  do art.  1º  da Lei  6.683/79
restringe-se aos crimes políticos ou (crimes) conexos com estes e  aos crimes
eleitorais.  Obstada,  pois,  a  persecução penal  daqueles que  cometeram crimes
contra seus opositores ou pretensos opositores políticos. A interpretação da Lei de
Anistia, porém, deve ficar restrita às hipóteses expressamente estabelecidas pelo

busca, localização e identificação de restos mortais de desaparecidos políticos nos Estados do Pará e
Tocantins,  onde  ocorreu  a  Guerrilha  do  Araguaia,  no  Estado  de  São  Paulo,  em  relação  `”Vala
Clandestina de Perus”, entre outros, no Estado do Rio de Janeiro, a “Casa da Morte”, centro clandestino
de detenção e tortura utilizado pela repressão no Município de Petrópolis, e certamente em multifários
outros  mais.  A par  dessa  missão  institucional  a  que  bem se  arrogou  o  Estado  brasileiro,  após  a
redemocratização do país,  fruto inclusive de um movimento internacional no sentido da apuração e
punição  de  violações  a  direitos  humanos,  deve  ser  reconhecido  também  o  direito  daqueles  que
experimentaram  o  que  de  mais  triste  houve  no  período  do  regime  militar,  mediante  demandas
declaratórias  individuais,  que  é  o  reconhecimento  formal  da  existência  da  tortura  por  eles
experimentados em face de quem direta ou indiretamente a perpetrou. (…) Em nenhum dos dispositivos
desse diploma legal,  no entanto, tolheu-se o direito de as vítimas, direta ou indiretamente atingidas
pelos fatos ocorridos no período de 1964 a 1985, procederem à persecução dos esclarecimentos de que
carecedoras, da identificação de seus algozes, do detalhamento das circunstâncias em que viram os
seus direitos humanos escarnecidos. Imputou-se ao Estado, pois também de seus agentes partiram as
violações verificadas no lapsos ditatorial – e o réu era um deles -, o dever de reparação de tais máculas,
expondo-as à sociedade. Não se retirou, e nem se poderia retirar, dos legitimados ordinários o interesse
e a legitimidade de proceder pessoalmente, mediante a utilização instrumental da Justiça ordinária, à
busca  do  aclaramento  e  detalhamento  destes  aberrantes  episódios,  com uma declaração  nominal,
subjetiva, pessoal, versando acerca do que efetivamente ocorreu, com quem, onde, por ordem de quem.
(…)  As  vítimas  e  familiares,  no  entanto,  têm  plena  legitimidade  e  interesse  em  responsabilizar  o
indivíduo que figurou como torturador, mediante o reconhecimento perene pelo Estado, através d eum
de seus poderes instituídos, o Poder Judiciário, da efetiva existência dos fatos e da responsabilidade
dos envolvidos. Conjugam-se, pois, o esforço estatal e o particular na reconstrução da verdade histórica.
(…).”
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legislador, não podendo o Poder Judiciário ampliar o espectro de alcance do ato
anistiador a situações que sequer foram cogitadas no momento da edição da Lei
6.683/79.
5. Recurso especial a que se nega provimento.353

No caso, o STJ ressaltou ser pacífica, em sua jurisprudência, a imprescritibilidade

de ações indenizatórias por violações a direitos humanos resultantes de tortura em regime

ditatorial. Assim, se a própria pretensão reparatória não é suscetível de prescrição, por

mais razão não o seria a pretensão meramente declaratória354.

Saindo da esfera privada de tutela de direitos subjetivos e voltando à análise da

reparação do dano difuso em comento, chega-se à conclusão de não ser aplicável a este

o critério científico de Agnelo Amorim Filho. 

Isto  porque  o  aludido  critério  se  embasa  justamente  na  noção  de  direitos

subjetivos, inaplicável, como visto no item anterior355, aos interesses e direitos difusos. É o

próprio Agnelo Amorim que esclarece, na apresentação de seu critério, a aplicabilidade

deste às duas grandes categorias de direitos subjetivos identificadas por Chiovenda.

Ademais,  na  tutela  jurídica  de direitos  subjetivos,  considera-se  termo inicial  da

prescrição o nascimento da ação (actio nata), determinado pela violação de um direito.

Assim, exige-se a existência de um direito atual, suscetível de ser reclamado em juízo, e a

violação deste mesmo direito356.

É dizer, o momento de início do curso da prescrição, o momento inicial do prazo, é

fixado  pelo  nascimento  da  ação  (actioni  nondum  natae  non  praescribitur),  cujo  fato

gerador, por sua vez, é a violação do direito. Em outras palavras: o nascimento da ação é

o termo inicial da prescrição e a lesão de um direito é o fato gerador da ação357. 

Agnelo Amorim comenta,

compreende-se fácilmente o motivo da escolha da lesão do direito como têrmo
inicial  do  prazo  de  prescrição:  é  que  a  lesão  dá  origem  a  uma  ação,  e  a
possibilidade  de  propositura  desta,  com  o  fim  de  reclamar  uma  prestação
destinada  a  restaurar  o  direito,  é  que  concorre  para  criar  aquêle  estado  de
intranqüilidade social que o instituto da prescrição procura evitar. Assim, com a
prescrição, limita-se o prazo para exercício da ação.358

Esse  raciocínio  disciplina  a  demarcação  do  prazo  prescricional  dos  direitos

353 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1434498/SP, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/12/2014, DJe 05/02/2015.

354 Em outras palavras o raciocínio do STJ foi o de que “quem pode o mais pode o menos”.
355 A conclusão a que se chega só é possível graças ao raciocínio desenvolvido no item 3.1.3 sobre a

natureza jurídica e as características do dano difuso.
356 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para

identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, vol. 744, p. 725, Out/ 1997. p. 7.
357  AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para

identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, vol. 744, p. 725, Out/ 1997. p. 8.
358  AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para

identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, vol. 744, p. 725, Out/ 1997. p. 8.
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subjetivos, mas não se aplica ao dano difuso objeto deste trabalho.

Aqui  a  impessoalidade  da  lesão,  a  indeterminabilidade  dos  sujeitos  e  a

indivisibilidade do objeto requerem uma tutela específica compatível com a natureza do

direito difuso violado. A lesão a este direito é permanente, de modo que não é possível

sequer determinar o seu início, pois não existem informações certas, precisas e claras

sobre  as  datas  exatas  em  que  cada  desaparecido  político  foi  sequestrado,  morto  e

enterrado em Perus. 

Por outro lado, a violação também não se encerrou, porque a maioria das ossadas

não foi identificada e as informações prestadas sobre as circunstâncias em que ocorreram

os  desaparecimentos,  as  inumações  em  vala  comum  e  até  mesmo  sobre  o  próprio

processo de identificação genética dos restos mortais são distorcidas e insuficientes.

O dano difuso pelo desaparecimento de pessoas na ditadura militar é  atemporal,

sendo, portanto, imprescritível a ação. Do mesmo modo que, para os interesses e direitos

difusos, não há sentido falar em legitimidade e titularidade, como se demonstrou no item

3.1.3, despe-se de sentido a análise do lapso temporal que fulminaria o manejo da via

judicial. 

Está-se  diante  de  um  caso  específico,  em  que  a  submissão  da  pretensão

reparatória a prazo prescricional intensificaria, e não acabaria, com a intraquilidade social.

Assim, não há como correr prazo prescricional, porque a indeterminabilidade dos

sujeitos, a indivisibilidade do objeto e a não determinação da lesão, cujo início e fim não

são aferíveis com clareza, impossibilitam saber contra quem correria o prazo e a partir de

quando. Simplesmente não se aplica o critério científico de Agnelo Amorim Filho, nem

outro que tem por base o paradigma do direito subjetivo.
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3.4 A tutela imaterial do dano. Obrigações de fazer e não fazer. Lei 7.347, de 24 de

julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública)

De  início,  faz-se  breve  distinção  terminológica.  Compensação  pecuniária  ou

indenização é espécie do gênero reparação civil. Devido à natureza do dano moral, mais

adequado se mostra falar em reparação ou compensação. Sobre a distinção, Maria Celina

Bodin de Moraes comenta

aquele  que  sofre  um dano  moral  deve  ter  direito  a  uma satisfação  de  cunho
compensatório.  Diz-se  compensação,  pois  o  dano  moral  não  é  propriamente
indenizável;  “indenizar”  é palavra que provém do latim,  “in dene”,  que significa
devolver  (o patrimônio)  ao estado anterior,  ou seja,  eliminar  o prejuízo e suas
consequências – o que, evidentemente, não é possível no caso de uma lesão de
ordem extrapatrimonial. Prefere-se, assim, dizer que o dano moral é compensável,
embora o próprio texto constitucional, em seu artigo 5º, X, se refira à indenização
do dano moral.359

Se  no âmbito penal, costuma-se invocar a Lei da Anistia, Lei 6.683/1979, como

óbice à revisão criminal360, na esfera civil, os debates sobre a responsabilidade do Estado

pelo desaparecimento de pessoas na ditadura concentraram-se, durante um bom tempo,

na busca de reparação pecuniária, através do pagamento de indenizações aos familiares

das vítimas.

Esse quadro,  porém, vem se alterando com o ajuizamento  de demandas,  pelo

Ministério Público e por particulares, que buscam a imposição de tutelas específicas, por

meio de obrigações de fazer,  tais como localização de restos mortais,  contratação de

laboratórios para análise de DNAs, identificação das ossadas já descobertas e abertura

dos arquivos públicos361.

Segundo José de Aguiar Dias:

Toda reparação de dano apresenta o caráter de sucedâneo, ou Ersatz, da precisa
nomenclatura jurídica alemã.  “O acontecimento danoso interrompe a sucessão
normal dos fatos: o dever do indenizante, em tal emergência, é provocar um novo
estado de coisas que se aproxime o mais que for possível da situação frustrada,
daquela situação, isto é, que, segundo os cálculos da experiência humana e as
leis  da probabilidade,  seria  a existente  (o  que é,  portanto,  irreal)  a  não ter-se
interposto  o  dano.” O  problema  da  reparação  se  considera  satisfatoriamente

359 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 145.

360 Postura fortalecida pelo julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF
153 pelo Supremo Tribunal Federal.

361 O Ministério Público Federal em São Paulo ajuizou várias ações civis públicas para fins de reparação
dos  interesses  sociais  relativos  à  questão  dos  desaparecidos  políticos,  tais  como  as  de
nº2008.61.00.011414-5,  0018372-59.2010.4.03.6100,  2009.61.00.005503-0,  nas  quais  associa  a
reparação pecuniária à tutela específica a ser imposta ao Estado e aos agentes públicos. Íntegra das
ações  disponível  no  sítio  eletrônico  da  Procuradoria  Regional  da  República  da  3ª  Região:
http://www.prr3.mpf.mp.br/ditadura-militar  . Acesso em: 2 nov. 2014.

http://www.prr3.mpf.mp.br/ditadura-militar.Acesso
http://www.prr3.mpf.mp.br/ditadura-militar
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resolvido  quando  se  consegue  adaptar  a  nova  realidade  àquela  situação
imaginária.362

Equivalência, em matéria de reparação do dano, não significa perfeita igualdade

entre a indenização e o prejuízo. Mesmo no dano patrimonial, o máximo que se consegue

é uma aproximação do estado ideal, que seria a restituição da vítima à situação anterior.

Esta reversão ao  status quo ante damnum, na maioria das vezes, é impossível. Como

ocorre no caso da vala de Perus.

O fato da inconversibilidade do dano moral em moeda, por falta de denominador

econômico  para  o  direito  violado,  não  pode  ter  por  efeito  deixá-lo  sem  reparação.

Tampouco  procede  o  argumento  de  que  a  indenização  do  dano  moral  resulta  em

degradação daquilo que se objetiva proteger.

Esses argumentos deixam de atender a que o nosso sentimento de justiça não se
pode considerar satisfeito com a mera reparação dos prejuízos materiais, em face
de ofensa à honra, ao sentimento de piedade, ao afeto, à integridade corpórea e à
vida. A satisfação por que ansiamos, quando animados pela reprovação à ofensa,
não  será  completa  se  se  resumir  na  indenização  dos  danos  patrimoniais.  O
desgosto, a aflição, a humilhação sofridos pela vítima ficam sem compensação,
sem satisfação, se nos limitamos a indenizar os danos meramente patrimoniais. E
isso preocupa os que tem sentimento de justiça, fazendo com que se transija com
a fórmula de reparação pecuniária,  ao menos até que se estabeleça processo
mais idôneo de reparar o dano moral, que lhe assegure equivalente adequado.363

De fato, não há equivalência entre o prejuízo e a reparação, ainda que imposta de

modo não pecuniário.

Os  contornos  recentes  da  teoria  dos  danos  morais  e  sua  reparabilidade  são

resumidos por Carlos Alberto Bittar

Observa-se que a responsabilização do agente se realiza pelo  simples fato da
violação de direitos da personalidade do lesado (damnun in re ipsa). Os danos em
tela  são  perceptíveis  pelo  senso  comum,  porque  interferem  com  a  natureza
humana,  cumprindo  a  respectiva  identificação,  em  concreto,  ao  juiz,  a  quem
compete  fixar  a  reparação  cabível,  que  pode  ser  pecuniária,  de  regra,  e  não
pecuniária, ou de ambas as naturezas.364

De duas formas se processa o ressarcimento do dano: pela reparação natural ou

específica  e  pela  indenização  pecuniária365.  Embora  tenha  caráter  subsidiário,  a

indenização  em  dinheiro  é  a  mais  frequente,  dadas  as  dificuldades  práticas  de  a

reparação natural conseguir restabelecer a situação ao estado anterior ao evento danoso.

362 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.982. O trecho em
itálico é uma citação da obra de Hans Albrecht Fischer, Reparação dos danos no direito civil. São Paulo,
1938, p. 139.

363 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.1004-1005.
364 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos Morais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.

p. 239.
365 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.985.
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Por sua vez,  o sistema da reparação específica corresponde melhor ao fim de

restaurar. Toda reparação se efetiva no sentido da restauração do estado anterior à lesão

e isto é especialmente certo em relação à reparação natural366.

No caso,  é  completamente  impossível  a  restauração plena da situação jurídica

anterior ao dano, seja a partir da perspectiva individual, da perda humana dos familiares,

seja sob o prisma difuso, do direito à informação histórica. 

A impossibilidade de restaurar a vida dos desaparecidos políticos, devolvendo aos

familiares seus filhos, filhas, esposos e esposas, enfim, seus entes queridos, é flagrante.

De igual  modo ocorre com grande parte dos documentos oficiais relativos ao período

ditatorial,  sobretudo  os  lavrados  nas  Forças  Armadas,  que  foram  destruídos  ou  são

mantidos sob guarda privada de oficiais da reserva367. 

366 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.986.
367  Há vários exemplos de custódia privada irregular, por ex-oficiais, de documentos do período da ditadura

militar. Em novembro de 2014, o Ministério Público Federal revelou que documentos encontrados na
casa  do  coronel  Paulo  Malhães,  assassinado  em  abril  daquele  ano,  comprovam  a  existência  da
“Operação  Gringo”,  um  dos  braços  da  “Operação  Condor”.  Tais  documentos  consistem  em  dois
relatórios da Operação Gringo, o primeiro (n° 8/78) tem 111 páginas e o segundo (n° 11/79) tem 166
páginas, e comprovam a 'Operação Condor', que até então era negada pelas Forças Armadas e pelo
Ministério das Relações Exteriores. Estes se recusam, até hoje, a cooperar com a apresentação de
documentos  requisitados  pelo  Ministério  Público  Federal.  Disponível  em:
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_criminal/mpf-confirma-em-documentos-
ineditos-colaboracao-entre-os-regimes-ditatoriais-da-america-do-sul.  Acesso  em  20  jan.  2015.  Outro
exemplo consiste nos documentos encontrados no interior de São Paulo por um estudante de história.
Em 2007,  na  cidade  de  Jaborandi/SP,  Cleiton  Oliveira,  ex-cortador  de  cana  e  então  estudante  de
História, encontrou, em uma casa abandonada, no meio de um canavial, documentos que pareciam ser
relacionados à ditadura militar do Brasil. Informou, então, o fato a um de seus professores, Tito Bellini,
coordenador do Instituto Práxis de Educação e Cultura (IPRA) de Franca (SP), que, ao constatar a
importância do material, digitalizou-o e o entregou ao Arquivo Público do Estado de São Paulo. Este,
após exame, atestou o caráter inédito dos documentos. Até então, o órgão possuía mais de 150 mil
fichas  pertencentes  apenas  ao  Departamento  de  Ordem Social  (DOS).  As  novas  informações  são
referentes ao Departamento de Ordem Política (DOP). Ao todo são 110 fichas de perseguidos políticos,
além de envelopes, processos da corregedoria da Polícia Civil, panfletos de movimentos estudantis, um
Manual de Subversão e Contrassubversão e envelopes classificados como “secreto”, “confidencial” e
“reservado”  de  ministérios,  embaixadas,  universidades  e  igrejas  enviadas  a  um outro  delegado do
DOPS, Alcides Cintra Bueno. O montante digitalizado atinge cerca de 1.200 arquivos.Tais documentos
deveriam ter se tornado públicos com a abertura dos arquivos do DOPS de São Paulo em 1994, mas
foram mantidos em sigilo na fazenda do ex-delegado do DOPS Tácito Pinheiro Machado. Disponível em:
http://www.memoriasdaresistencia.org.br/site/index.php/imprensa. Acesso em 20 jan. 2015. Como último
exemplo,  cita-se  caso  ocorrido  no  Rio  Grande  do  Sul.  Em  novembro  de  2012,  documentos  de
contraespionagem foram encontrados  na  residência  do  coronel  reformado do  Exército  Júlio  Miguel
Molinas Dias, ex-comandante do Destacamento de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) do Rio de
Janeiro,  na época do atentado do Riocentro.  O militar  foi  assassinado em Porto  Alegre,  em 1º de
novembro de 2012, quando chegava em casa. Dentre os documentos, informações sobre a prisão do
ex-deputado Rubens Paiva, consistente em um “termo de recebimento de preso”. O termo é o primeiro
documento oficial que comprova a presença do ex-deputado no quartel do DOI-CODI do Rio de Janeiro,
conhecido como “Aparelhão”. Até então, apenas relatos verbais atestavam que Paiva foi torturado no
DOI-CODI,  o  que  as  Forças  Armadas  negavam.  Disponível  em:
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2012/11/acervo-com-segredos-da-ditadura-militar-sera-
entregue-a-comissao-da-verdade-3962657.html,  e  http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-
destaques/140-comissao-nacional-da-verdade-recebe-no-rs-documentos-do-coronel-assassinado-e-faz-
apelo-por-entrega-de-acervos-privados. Acesso em 20 jan. 2015.

http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/140-comissao-nacional-da-verdade-recebe-no-rs-documentos-do-coronel-assassinado-e-faz-apelo-por-entrega-de-acervos-privados
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/140-comissao-nacional-da-verdade-recebe-no-rs-documentos-do-coronel-assassinado-e-faz-apelo-por-entrega-de-acervos-privados
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/140-comissao-nacional-da-verdade-recebe-no-rs-documentos-do-coronel-assassinado-e-faz-apelo-por-entrega-de-acervos-privados
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2012/11/acervo-com-segredos-da-ditadura-militar-sera-entregue-a-comissao-da-verdade-3962657.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2012/11/acervo-com-segredos-da-ditadura-militar-sera-entregue-a-comissao-da-verdade-3962657.html
http://www.memoriasdaresistencia.org.br/site/index.php/imprensa
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_criminal/mpf-confirma-em-documentos-ineditos-colaboracao-entre-os-regimes-ditatoriais-da-america-do-sul
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_criminal/mpf-confirma-em-documentos-ineditos-colaboracao-entre-os-regimes-ditatoriais-da-america-do-sul
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Diante desse quadro,  duas possibilidades remanescem a título de reparação. A

indenização pecuniária dos danos materiais e morais e a reparação in natura. Uma não

prejudica a outra, mas se entende ser a última mais eficaz no caso.

O art. 948 do Código Civil diz que, no caso de homicídio, a indenização consiste,

sem excluir outras reparações, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima,

seu funeral e o luto da família, bem como na prestação de alimentos às pessoas a quem o

morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

No anterior art. 1.537 do Código Civil  de 1916, não constava a expressão “sem

excluir  outras  reparações”.  Esta  ressalva  alarga  os  meios  de  exercício  da

responsabilidade civil.

Nada repara a morte, sobretudo a morte de familiar ou pessoa sobre quem se tem

afeições legítimas. Contudo, o mínimo que o ofensor pode fazer, e neste caso o agressor

é o próprio Estado368, é entregar o corpo, realizar a identificação genética das ossadas,

tornar possível a despedida digna.

Sob o prisma difuso, no que pertine ao direito à informação histórica: desclassificar

os documentos ultrassecretos ainda sob domínio exclusivo das Forças Armadas, entregá-

los  ao  arquivo  público  nacional  e  arquivos  estaduais,  torná-los  acessíveis  a  todo  e

qualquer brasileiro, sobretudo, às futuras gerações.

No caso específico do dano aqui analisado, tanto na dimensão de direito subjetivo

dos familiares quanto na de direito fundamental à informação histórica, a reparação mais

adequada é promovida por meio de obrigações de fazer impostas aos entes públicos369.

Há regras claras que exigem esse agir370.

A diferença se dará no exercício da ação. Os familiares legitimados ajuizarão ações

individuais em busca da responsabilidade civil do Estado por danos patrimoniais e morais

decorrentes do desaparecimento de seus entes queridos. Nestas demandas, pleiteiam

parte da informação histórica que lhes concerne, relativa às circunstâncias do sequestro,

368 Em comentário sobre situações em que o Estado é o causador do dano André de Carvalho Ramos
pergunta: “Afinal, que cidadania é essa que permite violações de direitos pelo próprio Estado, que seria,
em última instância, o guardião destes mesmos direitos? A responsabilidade civil do Estado, consagrada
na doutrina e jurisprudência e estabelecida na Constituição de 1988 no art.  37, § 6.º, não pode ser
limitada aos danos materiais.  Os danos morais devem ser reparados,  pois o Estado é responsável
objetivamente pelos danos que causa, sem distinção. Distinguir para não indenizar, significa, em última
análise, negar vigência ao próprio texto constitucional e admitir, por via oblíqua, a ultrapassada teoria da
irresponsabilidade do Estado (uma versão adaptada para os danos morais da teoria the king can do no
wrong).” In: RAMOS, André de Carvalho. A ação civil pública e o dano moral coletivo. Revista de Direito
do Consumidor, vol. 25, p. 80, Jan. 1998. p. 5.

369 A reparação in natura, por meio da imposição de obrigações de fazer, não só é a mais adequada, como
também dispensa o problema da definição dos critérios que devem servir para compor a indeização
pecuniária do dano moral.

370 Lei 9.140/1995, Lei 12.528/2011 e todos os demais diplomas comentados no capítulo 2.
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captura, morte e sepultamento de seus parentes e o direito de saber se, entre as ossadas

de Perus, estão os restos mortais deles. Se, após esgotadas todas as medidas, o corpo

não for localizado, remanesce latente o direito à informação histórica sonegada sobre o

paradeiro do desaparecido.

A prestação específica do Estado, neste caso, consiste na identificação genética

individual de cada ossada e devolução desta às famílias para sepultamento.

Já a tutela do direito difuso consistente na informação histórica titularizada por toda

a sociedade brasileira é exercida em juízo por entes legitimados à propositura das ações

coletivas, listados no art. 5º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1975. 

André de Carvalho Ramos comenta:

Para o saudoso Carlos Alberto Bittar, em exemplo já clássico, não precisa a mãe
comprovar que sentiu a morte do filho; ou o agravado em sua honra demonstrar
em juízo  que  sentiu  a  lesão;  ou o  autor  provar  que  ficou  vexado com a  não
inserção de seu nome no uso público da obra, e assim por diante. O ataque aos
valores  de  uma  comunidade,  além  dos  danos  materiais  que  gera,  acarreta
indiscutível necessidade de reparação moral na ação coletiva. Isso porque, tal qual
o dano coletivo material, o dano moral coletivo só é tutelado se inserido nas lides
coletivas. Configurando-se o dano moral coletivo indivisível (quando gerado por
ofensas  aos  interesses  difusos  e  coletivos  de  uma  comunidade)  ou  divisível
(quando gerado por ofensa aos interesses individuais homogêneos), em todos os
casos somente a tutela macro-individual garantirá uma efetiva reparação do bem
jurídico  tutelado.Do  exposto  observamos  que,  também  como  o  dano  coletivo
material,  o dano moral coletivo implica em uma necessidade de reparação por
instrumentos processuais novos.371

Neste aspecto, o instrumento processual que se presta por excelência à defesa

dos valores coletivos em geral, na hipótese de dano, é a ação civil pública, em virtude da

regra aberta do art. 1.º, IV, da Lei 7.347/1985372. Este dispositivo autoriza as ações de

responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados a qualquer outro interesse

difuso ou coletivo, afora os listados nos incisos daquele mesmo art. 1º.

Segundo os arts. 3.º, 11 e 13 da Lei 7.347/85, a ação civil pública poderá ter por

objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 

Na ação que tenha por objeto obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o

cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob

pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou

compatível, independentemente de requerimento do autor.

371 RAMOS, André de Carvalho.  A ação civil  pública e o dano moral  coletivo.  Revista de Direito do
Consumidor, vol. 25, p. 80, Jan. 1998. p. 4.

372 André de Carvalho Ramos, citando Milton Flaks, diz não haver dúvida de que a ação civil pública, tal
como  presentemente  concebida  e  desde  que  bem  interpretada,  destina-se  a  ser  um  dos  mais
importantes - e talvez o mais eficiente - instrumentos de defesa de interesses difusos ou coletivos, pela
abrangência e opções que oferece. In: RAMOS, André de Carvalho. A ação civil pública e o dano moral
coletivo. Revista de Direito do Consumidor, vol. 25, p. 80, Jan. 1998. p. 3.
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Se houver condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a

um  fundo  gerido  por  um  Conselho  Federal  ou  por  Conselhos  Estaduais,  de  que

participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade.

A imposição judicial  de obrigações de fazer ou não fazer,  sobretudo quando se

trata de direitos difusos, especialmente o que emerge dos desaparecimentos forçados na

ditadura militar, mostra-se mais adequada que a condenação pecuniária, porque, aqui, o

interesse público é mais o de obstar a lesão e obter a reparação direta in specie do dano,

que receber quantia em dinheiro para sua recomposição.

Não se pode ainda deixar de mencionar o art.. 461 do Código de Processo Civil e o

art. 84 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), os

quais consistem em mecanismo direto para assegurar eficácia  de direito  prestacional.

Estatuem aqueles  dispositivos  que,  na  ação  que  tenha por  objeto  o  cumprimento  de

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente373.

Os instrumentos processuais já existem e são condizentes com o tipo de reparação

que se considera mais adequado: a realizada por meio da imposição de obrigações de

fazer (ideintificar os ossos, devolver os corpos, prestar informações) e não fazer (abter-se

de divulgar informações distorcidas e de impedir o acesso aos documentos históricos). Há

instrumentos o que existe é descumprimento.

Apesar  de  tudo  isso,  ainda  se  verifica  uma  forte  tendência  de  valorização  da

indenização pecuniária, como se todos os valores pudessem ser satisfeitos em moeda.

Portanto,  a prevenção  e  a  reparação  de  danos  difusos  apenas  podem  ser

realizadas por meio de tutela coletiva, conforme consta do art. 1.º da LACP. Evidenciado o

dano difuso ora  desvelado,  a  ação civil  a  ser  proposta deverá ter  por  objeto  tanto o

ressarcimento dos danos já causados, com uma dupla condenação em tutela inibitória

(abstenção  de  prestar  informações  distorcidas  e  falsas),  como  de  fazer  (prestar

informações corretas).

373 Anderson Schreiber destaca, como meios não pecuniários de reparação do dano moral, a retratação
pública ou privada, a publicação de decisão judicial na imprensa e a execução específica de obrigações,
previstas nos arts. 249 do Código Civil (CC), 461 do Código de Processo Civil (CPC), 3º da Lei 7.347, de
24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública - LACP), e 84 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor – CDC). In: SCHREIBER, Anderson.  Reparação não pecuniária
dos danos morais. In:  Fachin,  Luiz Edson; TEPEDINO, Gustavo (Coords.).  Pensamento crítico do
direito civil brasileiro. Curitiba: Juruá, 2011. p. 336..
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4. HISTÓRIA, MEMÓRIA E INFORMAÇÃO: UM ENTENDIMENTO POSSÍVEL

Badalar Sinistro

Há um relógio tocando
reverberando o tempo.
O toque do relógio
tocava então a carne dos feridos.

E os corpos torturados
fremiam em gritos sumidos.
E em criminosas redes
o horror se implantava entre paredes.

O passar desse tempo
deixa a todos mais próximos.
Mais próximos de quê?
Talvez da História.

Alguém antes dele
fez questão de deixar
um recado numa marca de sangue.
Um pedido de socorro?

Pense bem amigo:
há outros sangrando
diria a voz antiga
escarafunchada nas paredes.

Mas o som é inaudível.
O ar irrespirável.
O falar impossível.
Quando soará o próximo badalo?

(Francisco de Assis da Rocha Barreto Filho)374

374 O poema se refere ao carrilhão do relógio da Faculdade de Direito do Recife (FDR). Situada na praça
Adolfo Cirne, no centro do Recife, a faculdade fica ao lado do prédio onde funcionou o DOI-CODI em
Pernambuco. O badalar do relógio da Faculdade era utilizado pelos presos políticos como referência
para saber onde estavam. Dos porões, o som do tempo era o vínculo com o mundo exterior.



150

4.1 Dever e direito à memória

O advento da escrita é o marco ocidental para o início da história. Desde quando o

homem passou a escrever sobre fatos e experiências, dividiu-se a linha do tempo em pré-

história e história.

Pode-se vincular  à história dois outros conceitos:  memória e registro.  Este é o

suporte  através  do  qual  aquela  se  perpetua.  Embora  seja  uma  categoria  antiga,  a

memória ainda é um conceito em construção, com significados variáveis a depender da

área  do  conhecimento  na qual  é  estudada.  Durante  muito  tempo,  deu-se à  memória

conteúdo apenas subjetivo,  adstrito  à  esfera  dos sentimentos e recordações de cada

pessoa375.

Uma  problemática  comum  perpassa  a  fenomenologia  da  memória  e  a

epistemologia  da  história:  a  representação  do  passado.  Não  há  como  se  falar  em

memória, história e registro sem discutir  o passado. Os vínculos entre a memória e a

história  são objeto de estudo de historiadores,  filósofos,  psicólogos,  cientistas.  Aqui  a

análise é jurídica.

Não se pretende esgotar o assunto ou adentrar na ontologia de cada conceito.

Discutem-se, no plano de incidência da norma jurídica, quais as consequências da não

revelação de fatos históricos, da não construção de uma memória coletiva relacionada a

esses fatos e da perda do registro ou negativa de compartilhamento documental.

A incursão que se faz nos conceitos de memória, história e registro serve apenas

ao propósito deste trabalho, com a finalidade de identificar uma memória coletiva passível

de ser construída a partir de uma história revelada com o acesso à informação.

Aristóteles dizia ser a memória uma categoria menor porque produz sentimentos e

não  conhecimento376.  Ademais,  rechaçava-na  por  associá-la  à  força  conservadora  do

status quo ante. Lembra-se para se manter aspectos do que se lembra. No campo da

filosofia, a categoria memória foi majoritariamente abordada, da Antiguidade Clássica à

primeira  metade  do  século  XX,  como  vivência  subjetiva  do  passado,  que  desperta

sentimentos e tem caráter pessoal377. Não havia uma noção coletiva de memória, que,

375 MATE, Reyes. Memórias de Auschwitz. Atualidade e política. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2005. p. 
123.

376 MATE, Reyes. Memórias de Auschwitz. Atualidade e política. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2005.
377 Conferir  a  pesquisa  sobre  as  diversas  correntes  da  filosofia  em  MATE,  Reyes.  Memórias  de

Auschwitz. Atualidade e política. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2005. p. 73-116.
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portanto, não poderia ser transferida para a política.

Com a Segunda Guerra Mundial  (1939-1945),  o Ocidente constatou a força da

memória: produzir conhecimento, além de sentimento. Foi neste momento, que o conceito

de memória passou a ser trabalhado também pela história e pelo direito. Surgiu o dever

de memória, derivado da revisão dos paradigmas e institutos jurídicos manejados para

recuperá-la, conhecê-la, reconstruí-la, e, se possível, repará-la.

A apropriação jurídica do conceito de memória é contemporânea à abertura dos

campos de extermínio nazistas. As estruturas jurídicas foram insuficientes para lidar com

as pilhas de corpos resultantes do nacional-socialismo. Nesse período, o ocidente cunhou

a expressão "nunca mais", como síntese de um desejo de não repetição. Para evitar que

a tragédia se repita, o direito aceita uma nova categoria: o dever de memória.

Lembra Reys Mate

Durante muito tempo pareceu que, apesar da derrota do nazismo, o programa
amnésico  teria  sido  alcançado.  A  Europa  pensou  que  para  viver  teria  que
esquecer. Quem se empenhasse em recordar, no melhor dos casos, poderia ser
tolerado,  como muito  bem nos recorda Jean Amèry,  porém,  jamais seria  bem-
sucedido.  Essa  situação  começou  a  mudar  nos  últimos  quinze  anos.  Vão-se
multiplicando  as  sinalizações  que  anunciam  uma  presença  provocadora  da
memória.378

Atrocidades e genocídios sempre houve na história da humanidade, o que mudou

foram as vítimas. Na Europa, judeus brancos foram assassinados em centenas. Antes,

silvícolas nas Américas e negros africanos, para restringir o exemplo a duas realidades

bem brasileiras, sofreram genocídios impunes.

A concepção social de memória a aproxima do conceito de história. Ambas, porém,

não se confundem. Ainda prevalece a ideia de que a memória é fraca e o curso irrefreável

da história  a  esmaga379.  Daí  porque normalmente  as  vítimas se  agarram à memória,

enquanto os vencedores escrevem a história.

A memória goza, pois, de boa imprensa, mas o que entendemos com isso? Não é
difícil  observar  uma  notável  diferença  entre  as  respostas  dos  especialistas,
eruditos ou políticos e aquelas que nos dão os mais atingidos por esse passado
esquecido. Os primeiros querem recordar para que a história não se repita. A frase
de George Santayana que despede o visitante  do campo de concentração de
Dachau - “Quem esquece a história está condenado a repeti-la” - ela é santa e
sinal  da florescente política  da memória.  Os segundos,  no entanto,  colocam o

378 MATE, Reyes. Memórias de Auschwitz. Atualidade e política. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2005. p. 
7-8.

379 A alegoria da história como uma locomotiva sem freios, que passa por cima de tudo e todos, prevalece
forte na cultura ocidental a confundir-se com a marcha irrefreável do progresso.A ideia de que o futuro
exige olhar para o passado é antiga e ainda atual. No século XVII, o racionalismo cartesiano fortaleceu a
ideia de progresso como marcha ascendente, mas foi no século XIX que o positivismo a consolidou.
Michel  Villey critica  a devoção dos juristas positivistas ao dogma do progresso.  Acusa-os de terem
substituído a ideia de justiça pelo progresso, com base em um idealismo auto enganador. In: VILLEY,
Michel. O direito e os direitos humanos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p 2.
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acento num outro lugar: os netos dos republicanos assassinados às margens do
caminho de um povoado de Léon, Piedrafita,  transladam os cadáveres por um
lugar de passagem para o campo santo para honrar os seus mortos e fazer-lhes
justiça. Recordar para que a história não se repita não é o mesmo que recordar
para se fazer justiça: no primeiro caso pensamos em nós mesmos e, no outro, nas
vítimas.380

Após a Segunda Guerra Mundial, descobriu-se, porém, que o dever de memória

não é apenas das vítimas, mas de todos, da humanidade. O dever de memória surge a

partir  da  percepção  dos  limites  do  conhecimento,  adstrito  ao  tempo  e  ao  espaço.  É

preciso escrever, preservar, divulgar às novas gerações para se evitar a repetição. Surge,

como  anverso  do  dever,  o  direito  à  memória.  Direito  este  titularizado  individual  e

coletivamente, pelas gerações presentes e futuras.

O resgate da história  não escrita,  ou  escrita  de  forma incompleta,  não clara  e

distorcida, sobretudo quando se trata de supressão premeditada, exige reconstrução da

memória e do registro. Isso só pode ocorrer quando há um compromisso de resgate e

entendimento de toda a sociedade cuja história precisa ser esclarecida.

380 MATE, Reyes. Memórias de Auschwitz. Atualidade e política. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2005. p.
8-9.
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4.1.1 A informação histórica e o resgate da memória.  A opção pelo não uso da

verdade

Daqueles que desapareceram ficou a memória. É tudo que deles resta, ausente o

corpo, é tudo que deles se tem. Por isso a memória é ainda mais importante quando se

fala em desaparecidos políticos. O conceito se alarga: além da memória particular de

cada ser humano que existiu, há a memória social. O interesse no resgate e registro desta

memória é público, e não apenas privado. Daí porque o dano é difuso.

Um desaparecimento forçado por causas políticas reúne necessariamente violência

estatal,  restrição  ou  supressão  de  direitos  fundamentais  e  ditaduras  ou  regimes  de

exceção.

A pessoa não desaparece simplesmente, foi o Estado, por meio de seus agentes,

que a fez desaparecer. E esse desaparecimento é forte, cruel e irreversível, não é uma

simples  morte.  É  a  ausência  de  tudo:  do  corpo,  dos ossos,  dos últimos  minutos,  da

declaração de última vontade.

João  Maurício  Adeodato  analisa  a  história  a  partir  da  retórica.  Lembra  que  os

gregos antigos a consideravam um conjunto de narrativas representativas de condutas

eticamente  desejáveis  ou  reprováveis,  em  que  prevaleciam  as  condutas  propícias  à

obtenção  de  uma  argumentação  persuasiva.  Na  linha  da  retórica  aristotélica,  "um

argumento (entimema) baseado em um exemplo que as pessoas creem ter realmente

ocorrido é mais convincente do que quando não há essa crença"381.

A revolução do racionalismo cartesiano estabeleceu uma concepção etiológica e

escatológica da história, que passa a ser vista a partir de um referencial causal, “como um

estudo natural de causas e efeitos”, e progressista, “na medida em que supostamente se

evolui para melhor”. É neste contexto que se consolida uma superioridade do moderno

sobre o antigo, bem como a do presente em face do passado382.

Na perspectiva retórica, João Maurício Adeodato defende que a história não deve

ser  compreendida  “em  termos  causais  nem  caminha  para  algum  ponto  previamente

determinável,  exatamente  porque  os  consensos  temporários  de  sentidos  são

381 ADEODATO,  João  Maurício.  Retórica  como  metódica  para  estudo  do  direito.  In:  A  retórica
constitucional: sobre tolerância, direitos humanos e outros fundamentos éticos do direito positivo São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 59.

382 ADEODATO,  João  Maurício.  Retórica  como  metódica  para  estudo  do  direito.  In:  A  retórica
constitucional: sobre tolerância, direitos humanos e outros fundamentos éticos do direito positivo. São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 59.
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circunstanciais e infinitamente variáveis, por vezes, contraditório”. Tal como Sísifo383, na

mitologia  grega,  não  sabia  até  onde  conseguirá  levar  a  pedra,  os  homens  também

desconhecem  aonde  irão  efetivamente  chegar.  Cada  tempo  histórico,  portanto,  é

construído circunstancialmente384.

Por  sua  vez,  Venceslau  Tavares  reflete  sobre  o  papel  da  história  enquanto

narração. Sob a perspectiva de Walter Benjamin, a história desempenharia a função de

retomar um passado que morreria se não fosse mencionado, se caísse no esquecimento.

Para  Walter  Benjamin,  a  história  relaciona-se  a  uma  espécie  de  audiência
secretamente  agendada  entre  as  gerações  anteriores  e  a  atual.  O  passado,
portanto,  exige  que  as  gerações  posteriores  façam  uso  do  "frágil  poder
messiânico" (schwache messianische Kraft) que lhes foi concedido, de modo a
resgatá-lo.385

Em  tom  crítico,  Venceslau  Tavares  aponta  como  problema  enfrentado  pelo

historiador atual a projeção equivocada da narrativa histórica para o futuro, característica

das sociedades contemporâneas que volvem seus olhos à frente e tendem a romper com

o passado386.  Também crítica a historiografia  que se dedica “a uma reconstituição do

passado ‘como ele de fato foi’. É justamente esse tipo de pensamento que embasa a

noção de "verdade".

Aqui  se  optou  por  não  usar  a  expressão  “verdade”387,  muito  menos  direito  à

verdade, de emprego comum pela Justiça de Transição.

Primeiro porque se acredita  inexistir  justiça de transição no Brasil.  Conforme a

Organização das Nações Unidas, o conjunto de medidas legislativas, administrativas e

judiciais  que  caracterizam  a  chamada  justiça  de  transição  funda-se  nos  seguintes

aspectos: a) reparação às vítimas; b) fornecimento da verdade e construção da memória;

c) regularização do sistema de justiça e restabelecimento da igualdade perante a lei; d)

reforma das instituições perpetradoras de violações a direitos humanos.

383 De acordo com o mito grego, Sísifo foi condenado a mover uma grande pedra até o topo de uma
montanha, como castigo por haver enganado de várias formas os deuses. Cansado, após a subida
extenuante, a pedra acabava retornando ao ponto de origem, e Sísifo tinha que reiniciar a tarefa todos
os dias.

384 ADEODATO,  João  Maurício.  Retórica  como  metódica  para  estudo  do  direito.  In:  A  retórica
constitucional: sobre tolerância, direitos humanos e outros fundamentos éticos do direito positivo. São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 60.

385 COSTA FILHO, Venceslau Tavares. Um Código "social" e "impopular": uma história do processo
de  codificação  civil  no  Brasil (1822-1916).  Tese.  Programa  de  Pós-Graduação  em  Direito  da
Universidade Federal de Pernambuco, 2013. p.38.

386 COSTA FILHO, Venceslau Tavares. Um Código "social" e "impopular": uma história do processo
de  codificação  civil  no  Brasil (1822-1916).  Tese.  Programa  de  Pós-Graduação  em  Direito  da
Universidade Federal de Pernambuco, 2013. p.38.

387 Para reflexão filosófica sobre o direito à verdade, conferir OSMO, Carla. Direito à verdade. Origens da
conceituação e suas condições teóricas de possibilidade com base em reflexões de Hannah
Arendt. Tese. Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de São Paulo, 2014.
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Na  prática,  significa  o  reconhecimento  formal  de  que  fatos  ocorridos  foram

injustificadamente  danosos,  que o  Estado é  responsável  e  que medidas materiais  de

reparo  devem  ser  efetivadas.  Cada  nação,  com  suas  peculiaridades,  percorreu  um

caminho distinto nesse reencontro consigo mesma.

No Brasil, a “transição” cristalizou-se na Constituição de 1988, que, a rigor, não foi

nem  transição  nem  ruptura,  mas  uma  grande  negociação388,  entre  partes  que  não

possuíam o mesmo poder negocial. A “distensão lenta, gradual e segura” foi imposta por

quem exercia o poder. Sim, a sociedade estava fatigada e a economia combalida, após a

falta de fôlego das medidas do “milagre econômico”, mas não se implementou, na prática,

a maioria  das medidas comuns aos sistemas de justiça transicionais.  Apagou-se uma

memória coletiva. Optou-se por uma visão etiológica e escatológica da história, voltada

apenas ao porvir.

Documentos, registros e relatos testemunhais sobre os fatos ocorridos nos anos de

ditadura não vieram a lume. E, até mesmo duas décadas depois, a Comissão Nacional da

Verdade, um braço do Estado, teve dificuldades de acesso a esse acervo. As reformas

nas  instituições  militares  e  na  própria  Justiça  Militar  foi  outro  ponto  intocado389.  A

implementação de deveres constitucionais, alçados à categoria de fundamentos (CR, art.

1º) e objetivos fundamentais (CR, art. 3º) mostrou-se débil.

Esperavam-se dificuldades práticas  na efetivação do rol  de garantias  e  direitos

exaustiva e intencionalmente elencados na Constituição, mas o que se viu, quanto às

medidas  de  justiça  de  transição,  foram  entraves  ainda  maiores.  Há  uma  verdadeira

incompatibilidade entre as cláusulas pétreas do texto de 1988 e a permanência de certas

estruturas antigas.

Em  geral,  associa-se  o  poder  constituinte  originário  a  momentos  de  crise,

revoluções e rupturas, daí porque seria ilimitado e irrestrito,  com abandono da ordem

jurídica anterior. Embora não se negue o caráter democrático da Constituição de 1988 e a

grande conquista que ela  representou, como discutido no capítulo  2,  muitos institutos

jurídicos e instituições, inclusive do Poder Judiciário, sobreviveram incólumes ao período

388 Aliás, são raríssimos os momentos de cortes abruptos na história brasileira, o que fez surgir teorias
sociológicas sobre a cordialidade do homem nacional. Basta lembrar das tratativas de interesses que
resultaram na  independência  do  país  e  na proclamação da  República,  resumidas na célebre  frase
“façamos a revolução antes que o povo a faça.”

389  Sobre as dificuldades práticas na implementação das medidas transicionais no Brasil, sobretudo às
concernentes a reformas nas instituições, conferir o projeto de pesquisa apresentado pelo Procurador
Regional da República Marlon Alberto Weichert ao Programa de Direitos Humanos da Universidade de
Nova Iorque. In: WEICHERT, Marlon Alberto.  The role of institutional reform in transitional justice
and the obstacles for its developments. New York University. Hauser Global Program. Global Fellows
Forum. Outubro 2014.
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ditatorial e se mantêm firmes após a redemocratização. Sobrelevam a Justiça Militar e as

Forças Armadas.

Se cada indivíduo constrói suas memórias ao longo da vida, registrando-a em si e

em substratos  materiais,  a  memória  de  um país  é um projeto  de construção coletiva

intrinsecamente atrelada ao registro. No Estado Democrático de Direito, a publicidade do

registro e a possibilidade de acesso é alçada à garantia pública.

Existe relação direta entre a manipulação de memórias do passado – as individuais

de cada desaparecido e a memória coletiva – e o ocultamento de fatos relativos aos

desaparecimentos forçado de pessoas: esconder responsabilidades.

Isso porque “as fontes históricas, portanto, são colocadas a serviço de processos

de conformação da realidade,  ou ainda,  constituem “investimentos simbólicos de uma

certa estratégia de poder”390.

390 HESPANHA,  Antonio  Manuel.  Savants  et  rustiques:  la  violence  douce  de  la  raison  juridique.  Ius
Commune – Veröffentlichungen des Max-Planck Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, n. X (1983)
Frankfurt am Main: Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, p. 01.  apud COSTA FILHO,
Venceslau Tavares.  Um Código "social" e "impopular": uma história do processo de codificação
civil no Brasil (1822-1916). Tese. Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de
Pernambuco, 2013. p.25.
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4.1.2 O relatório final da Comissão Nacional da Verdade

Por que os homens fazem listas? Para não esquecer.

Do pão da padaria aos aprovados em concursos públicos, as listas revelam itens

faltantes e vagas providas. No tema dos desaparecidos políticos, restaram apenas listas

aos pais  e  mães de túmulos  vazios.  Listas  não confortam,  não recebem visitas,  não

aceitam vinganças. Apenas anunciam um fracasso coletivo.

Primeiro  os  familiares  de  quem  desapareceu  encontraram-se  e  revelaram  as

ausências. Depois houve a compilação do Brasil Nunca Mais, primeira lista realizada por

uma instituição, a Igreja Católica. Apenas em 1995, a Lei 9.140/1995 trouxe, em anexo, a

lista oficial de desaparecidos políticos. Incompleta.

O  Estado  brasileiro  reconhecera  finalmente  sua  responsabilidade  objetiva  por

haver “desaparecido” pessoas. Estipulou critérios para que os familiares dos não incluídos

na lista tentassem obter a declaração oficial. Desaparecidos da vida e não aparecidos na

lista.

Apenas em 10 de dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade divulgou

seu  relatório  final.  Incompleto.  Nele,  não  existe  nenhum  capítulo,  nenhum  tópico

específico sobre a vala clandestina de Perus, a qual se alude brevemente no exame de

cada  pessoa  desaparecida,  cujos  restos  mortais  “possam  estar  dentre  as  ossadas

exumadas  de  Perus”391.  Nenhum  histórico  é  feito  sobre  as  providências  que  foram

391 O relatório da Comissão Nacional da Verdade, publicado em dezembro de 2014, pouco abordou o tema
da vala clandestina de Perus. Constatam-se menções à vala em trechos esparsos, relativos a casos
concretos de pessoas desaparecidas, cujos restos mortais se suspeita estejam dentre as ossadas à
espera  de  identificação.  Em resumo,  as  referências  são  as  seguintes: 1)  Volume  1,  capítulo  12  –
Desaparecimentos  forçados,  págs.517/518,  menção  às  ossadas  que  ainda  estão  pendentes  de
identificação e podem pertencer a Dimas Antônio Casemiro, Francisco José de Oliveira e Grenaldo de
Jesus da Silva, refere-se ainda ao fato de que, do cemitério de Perus, foram inumados Hiroaki Torigoe,
em 6 de outubro de 1976 (com o nome Massahiro Nakamura); Luiz Hirata, em 29 de junho de 1977;
José  Milton  Barbosa,  em  21  de  janeiro  de  1977  (com  o  nome  Hélio  José  da  Silva);  e  o  corpo
desconhecido que se presume ser de Aylton Adalberto Mortati, em 5 de agosto de 1976 Na pág. 530,
menção ao caso do militante do Molipo, Antônio Benetazzo, que foi preso no final de outubro de 1972 e
levado ao DOI-CODI/SP, onde foi torturado até a morte e seu corpo enterrado como indigente na Vala
de Perus. Na pág. 583, apenas citação extraída do livro “A vala de Perus: um marco histórico na busca
da  verdade  e  da  justiça!”.  In:  TELES,  Maria  Amélia  de  Almeida;  LISBÔA,  Suzana  Keniger.  Vala
clandestina de Perus: desaparecidos políticos, um capítulo não encerrado da história brasileira. São
Paulo: Ed. do Autor, 2012. Na pág. 81; Volume 3- mortos e desaparecidos políticos, menções à Virgílio
Gomes da Silva, pág. 346;  menções à Antônio Raymundo de Lucena, págs. 401/402; menção a Dimas
Antônio Casemiro, conclusões e recomendações. Na pág. 594, referência à Vala: “1 – O Cemitério Dom
Bosco foi construído pela prefeitura de São Paulo em 1971. Em 1976, os cadáveres de pessoas não
identificadas, indigentes e vítimas da repressão política foram transferidos para uma vala clandestina,
denominada “vala de Perus”. Em 1990, a vala foi descoberta e foram encontradas 1.049 ossadas. De
acordo com os registros do cemitério, pelo menos seis presos políticos deveriam estar enterrados nessa
vala, entre eles Dimas Casemiro”. Na pág. 612, menção a Dênis Casemiro; pág. 752, menção a Aylton
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realizadas,  sobre  como se  descobriu  a  vala.  Não  há  sequer  pedido  de  apuração  de

responsabilidades ou recomendações administrativas.

O Estado que, por seus agentes, enterrou parte importante da sua história, perdeu

a oportunidade de fazer aparecer os fatos.

Como bem lembra Venceslau Tavares, “cada geração tem a missão de refazer os

itinerários  fundamentais  das  gerações  precedentes,  enfrentando  novamente  os

problemas, mas sem ignorar a vivência histórica específica e intransferível”392. 

O enfrentamento histórico dos problemas ocorre, no devir histórico das diversas

culturas,  após  um  tratamento  supostamente  racional.393 Faltou  enfrentamento  da

realidade, do fato concreto da vala de Perus, à Comissão que nacionalmente pretendia

revelar a verdade.

Adalberto Mortati; pág. 762, menção a Francisco José de Oliveira; pág. 767, menção a Flávio Carvalho
Molina; pág. 1014, menção ao Arquivo CNV, 00092.003011/2014-73, Nota sobre a descoberta da Vala
de Perus: “Um fosso na memória nacional”; pág. 1015, menção a Luiz Eurico Tejera Lisbôa; pág. 1262,
menção a Luiz José da Cunha; pág. 1400, menção a Miguel Sabat Nuet.

392 COSTA FILHO, Venceslau Tavares. Um Código "social" e "impopular": uma história do processo
de  codificação  civil  no  Brasil (1822-1916).  Tese.  Programa  de  Pós-Graduação  em  Direito  da
Universidade Federal de Pernambuco, 2013. p.20.

393 COSTA FILHO, Venceslau Tavares. Um Código "social" e "impopular": uma história do processo
de  codificação  civil  no  Brasil (1822-1916).  Tese.  Programa  de  Pós-Graduação  em  Direito  da
Universidade Federal de Pernambuco, 2013. p.30.
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4.2 Dever de registro e informação. Lei 8.159, de 8 de maio de 1991

A Constituição de 1988 instituiu o direito fundamental de todo cidadão de receber

dos órgãos públicos informações que sejam de seu interesse particular ou de interesse

coletivo  ou  geral.  Adotou,  portanto,  a  liberdade de  acesso  à  informação  e  instituiu  a

publicidade como regra.

Por sua vez, Lei 8.159, de 8 de maio de 1991, dispôs sobre a política nacional de

arquivos públicos  e  instituiu,  como  dever  do poder  público,  a  gestão documental  e  a

proteção  especial  de  documentos  de  arquivos394.  Estes  são  instrumentos  de  apoio  à

administração, à cultura, ao desenvolvimento científico, além de servirem como elementos

de prova e informação.

É competência das instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal

e municipais a administração da documentação pública ou de caráter público.

Por  sua vez,  são arquivos federais  o  Arquivo  Nacional  e  os  dos três  poderes:

Legislativo,  Judiciário  e  Executivo.  Nos  arquivos  deste  último,  estão  incluídos  os

documentos do Ministério das Relações Exteriores e os das Forças Armadas: Exército,

Marinha e Aeronáutica (art. 17, § 1º).

O art. 8º, § 3º da Lei 8.159/1991 classificou como  permanentes os conjuntos de

documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente

preservados. É exatamente o caso dos documentos relativos à ditadura militar no país.

Em seu art.  4º,  a  lei  tratou  do direito  de todos  a  receber  dos órgãos públicos

informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em

documentos de arquivos, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança

da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da

honra e da imagem das pessoas395.

É este o ponto da controvérsia: o sigilo imposto a documentos de valor histórico, e

portanto, permanentes, cuja divulgação viole “a segurança da sociedade e do Estado.” 

Primeiro  pela  indefinição  do  que  venha  a  ser  “segurança  da  sociedade  e  do

Estado”, expressão usada para restringir o acesso a documentos pelo prazo máximo de

394  O art. 2º da Lei 8.159/1991 considera arquivos “os conjuntos de documentos produzidos e recebidos
por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de
atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a
natureza dos documentos.”

395 Até a Lei de acesso à informação (Lei 12.527/2011), que revogou todo o Capítulo V da Lei 8.159/1991,
o qual tratava justamente do acesso e do sigilo dos documentos públicos, era a Lei 8.159/1991 que
regia o acesso da população a dados, informações e documentos públicos.
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trinta  anos,  prorrogável,  uma única vez,  por  igual  período (art.  23,  §  1º) 396.  Segundo,

porquanto  foram  as  próprias  autoridades,  dentro  de  suas  respectivas  esferas  de

competências,  que  classificaram  tais  documentos  nos  diferentes  níveis  de  sigilo:

ultrassecretos, secretos, confidenciais e reservados397.

No universo dos documentos da ditadura militar, são de grande relevância histórica

e probatória, aqueles produzidos pelas Forças Armadas, cuja classificação nas categorias

de sigilo, criadas pelo Decreto 2.134, de 24 de janeiro de 1997, foi realizada pelos seus

próprios  integrantes,  inclusive  os  Comandantes  da  Marinha,  do  Exército  e  da

Aeronáutica398.

É dizer,  o art.  23, § 1º,  da Lei 8.159/1991 instituiu o sigilo de documentos que

pusessem em risco a segurança da sociedade e do Estado e remeteu a decreto a fixação

das categorias de restrição.

Sobreveio o Decreto 2.134/1997, que classificou os documentos públicos sigilosos

em ultrassecretos, secretos, confidenciais e reservados.

Definiu  como  ultrassecretos399 os  documentos  que  demandavam  medidas  de

segurança e cujo teor era restrito a agentes públicos ligados ao seu estudo e manuseio. A

classificação nesta categoria era feita pelos chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e

Judiciário federais.

Já os documentos secretos400 seriam aqueles que exigissem rigorosas medidas de

396 Esse prazo inicialmente estipulado em 30 anos será modificado sucessivas vezes, como se verá no
item subsequente.

397 Até hoje as Forças Armadas usam a prerrogativa do sigilo para negar acesso de particulares e até
mesmo de órgãos e entes públicos a certos arquivos. Exemplificam esse fato a dificuldade do Ministério
Público Federal e da Comissão Nacional da Verdade de obter documentos requeridos à Marinha, ao
Exército e à Aeronáutica.

398 O art. 6º, IV, do Decreto 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que passou a regular o art. 23 da Lei
8.159/1991, em substituição ao Decreto 2.134/1997, previu que: “Art. 6º A classificação no grau ultra
secreto é de competência das seguintes autoridades: I – Presidente da República; II – Vice-Presidente
da República; III – Ministros de Estado e equiparados; e IV – Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica. Parágrafo único. Além das autoridades estabelecidas no caput, podem atribuir  grau de
sigilo:  I  –  secreto,  as  autoridades  que  exerçam  funções  de  direção,  comando  ou  chefia;  e  II  –
confidencial e reservado, os servidores civis e militares, de acordo com regulamentação específica de
cada Ministério ou órgão da Presidência da República.”

399 “Art.  16.  São  documentos  passíveis  de  classificação  como  ultra-secretos  aqueles  referentes  à
soberania e integridade territorial nacionais, planos de guerra e relações internacionais do País, cuja
divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo único. A classificação de
documento na categoria ultra-secreta somente poderá ser feita pelos chefes dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário federais.”

400 “Art . 17. São documentos passíveis de classificação como secretos aqueles referentes a planos ou
detalhes de operações militares, a informações que indiquem instalações estratégicas e aos assuntos
diplomáticos  que  requeiram  rigorosas  medidas  de  segurança,  cuja  divulgação  ponha  em  risco  a
segurança da sociedade e do Estado.  Parágrafo único.  A classificação de documento na categoria
secreta  somente  poderá  ser  feita  pelas  autoridades indicadas no  parágrafo  único  do  art.  16  deste
Decreto, por governadores e ministros de Estado, ou, ainda, por quem haja recebido delegação.”
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segurança e cujo teor ou característica poderia ser do conhecimento de agentes públicos

que,  embora sem ligação íntima com seu estudo ou manuseio,  fossem autorizados a

deles tomar conhecimento em razão de responsabilidade funcional. Além dos chefes dos

três  poderes,  detinham  autorização  para  classificá-los  os  governadores,  ministros  de

Estado ou quem haja recebido delegação, admitida ainda a subdelegação401.

Na prática,  a  delegação,  e depois a subdelegação,  de tal  competência alargou

demasiadamente o rol de pessoas autorizadas a instituírem o grau de sigilo secreto sobre

documentos, inclusive nas Forças Armadas.

Confidenciais402 seriam os documentos cujo conhecimento e divulgação poderiam

ser prejudiciais ao interesse do país, enquanto os reservados403 seriam aqueles que não

devessem, imediatamente, cair no conhecimento do público em geral404. 

Maior ainda era o rol de agentes públicos autorizados a instituir o grau de sigilo dos

documentos  confidenciais  e  reservados.  Para  os  primeiros,  além  das  autoridades

habilitadas para classificar documentos ultrassecretos e secretos, incluíam-se os titulares

dos órgãos da administração pública federal, do Distrito Federal, estados e municípios,

com possibilidade de delegação. Já para os documentos reservados, acrescia-se todo e

qualquer  agente  público  formalmente  encarregado  de  executar  projetos,  planos  e

programas.

Na  prática,  um  militar  de  baixa  patente  poderia  classificar  documentos

permanentes, de inegável valor histórico, como reservado, confidencial e, até, secreto,

sem qualquer dificuldade, impedindo o acesso público. Documentos relativos à ditadura

militar,  embora  flagrantemente  de  interesse  histórico  indisponível,  foram  classificados

nesses quatro níveis, sobretudo aqueles sob domínio das Forças Armadas405.

401 A possibilidade de subdelegação foi incluída pelo Decreto 4.497, de 4 de dezembro de 2002.
402 “Art. 18. São documentos passíveis de classificação como confidenciais aqueles em que o sigilo deva

ser mantido por interesse do governo e das partes e cuja divulgação prévia possa vir a frustrar seus
objetivos ou ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado.  Parágrafo único. A classificação de
documento na categoria confidencial somente poderá ser feita pelas autoridades indicadas no parágrafo
único do art. 17 deste Decreto, pelos titulares dos órgãos da Administração Pública Federal, do Distrito
Federal, dos Estados e dos Municípios, ou, ainda, por quem haja recebido delegação para esse fim.”

403 “Art. 19. São documentos passíveis de classificação como reservados aqueles cuja divulgação, quando
ainda  em  trâmite,  comprometa  as  operações  ou  objetivos  neles  previstos.   Parágrafo  único.  A
classificação  de  documento  na  categoria  reservada  somente  poderá  ser  feita  pelas  autoridades
indicadas  no  parágrafo  único  do  art.  18  deste  Decreto  e  pelos  agentes  públicos  formalmente
encarregados da execução de projetos, planos e programas.”

404 Os conceitos indeterminados das supostas definições de cada categoria de sigilo demonstram a ampla
margem de discricionariedade aberta aos agentes públicos autorizados a realizar a classificação de
documentos.

405  Insiste-se na importância dos documentos e arquivos sob custódia das Forças Armadas porque são, de
fato,  os mais sigilosos e  inacessíveis.  Os arquivos dos Departamentos de Ordem Política  e  Social
(DOPS) de vários estados foram abertos, digitalizados e postos à disposição do público. Os arquivos do
Departamento Estadual de Ordem Política e Social (DEOPS) de São Paulo foi um dos primeiros a se
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Se a Constituição da República impôs a publicidade como princípio expresso a ser

observado pela Administração Pública (CR, art.  37),  bem como o direito  de acesso à

informação  (CR,  art.  5º,  XXXIII),  a  regulamentação  deste  direito,  no  âmbito

infraconstitucional, impôs severas restrições aos arquivos da ditadura militar.

A seguir,  faz-se breve histórico da classificação de documentos sigilosos até a

chegada da Lei de Acesso à Informação.

tornar público, a partir de 1994. O fundo DEOPS faz parte do acervo do Arquivo Público do Estado de
São Paulo e é formado por aproximadamente 3,5 milhões de documentos, 1.538.000 fichas, 149.800
prontuários  e  9.141  “dossiês”  de  pessoas,  partidos  políticos,  organizações,  empresas,  movimentos
sociais  e  assuntos de interesse dos órgãos de repressão.  O acervo do DEOPS permanece sendo
consultado  através  das  fichas  remissivas  dos  36  fichários  metálicos  que  vieram  das  delegacias
especializadas. As fichas estão divididas em três arquivos: o Arquivo Geral, o Arquivo da Delegacia de
Ordem  Social  e  o  Arquivo  da  Delegacia  de  Ordem  Política.  Hoje  todo  esse  acervo  se  encontra
digitalizado  e  disponível  na  internet  no  sítio  eletrônico:
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/memoriapolitica/. 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/memoriapolitica/
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4.3 Histórico da classificação de documentos sigilosos. Segurança nacional versus

interesse social. Da Lei 8.159/1991 à Lei de Acesso à Informação

Como visto, a Lei 8.159/1991 restringiu o acesso a documentos sigilosos relativos

à segurança da sociedade e do Estado pelo prazo de trinta anos, renovável, uma vez, por

igual período (art. 23, § 2º, da lei 8.159/1991).

O Decreto 2.134/1997 estipulou prazos máximos de trinta, vinte, dez e cinco anos

para acesso respectivamente aos documentos ultrassecretos, secretos, confidenciais e

reservados. (art. 20 do Decreto 2.134/1997). De acordo com o art. 23 deste decreto, a

própria autoridade responsável pela classificação poderia renová-la, uma única vez, por

igual período, considerando o interesse da segurança da sociedade e do Estado.

Posteriormente,  em confronto  direto  com o art.  23,  §  2º,  da  Lei  8.159/1991,  o

Decreto 4.553, de 27 de dezembro de 2002, alterou os prazos pelos quais os documentos

ultrassecretos,  secretos,  confidenciais  e  reservados  seriam  mantidos  inacessíveis,

respectivamente, para cinquenta, trinta, vinte e dez anos. Os prazos para as três últimas

categorias seriam renováveis, uma única vez, por período não superior aos previstos. (art.

7º  do  Decreto  4.553/2002).  E,  de  forma  completamente  arbitrária,  permitiu  prorrogar

indefinidamente o prazo restritivo de acesso a documentos ultrassecretos, “de acordo com

o interesse da sociedade e do Estado.”

Sobreveio o Decreto 5.301, de 9 de dezembro de 2004, que retornou aos prazos

de trinta, vinte, dez e cinco anos para o sigilo das referidas categorias, prorrogáveis, uma

vez, por igual período. (art. 7º do Decreto 5.301/2004).

Em sucessivo, foi publicada a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005, que manteve os

prazos. Esta lei foi completamente revogada pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011,

a Lei de Acesso à Informação.

A Lei de Acesso à Informação, finalmente, incorporou a lógica jurídica extraída da

Constituição de 1988 e estabeleceu a observância da publicidade como preceito geral e

do  sigilo  como  exceção.  Regulamentou,  de  forma  mais  condizente  com  o  regime

democrático, o direito fundamental à informação, previsto no art. 5º, XXXIII, da CR/1998.

Determinou  que  se  observasse  a  divulgação  de  informações  de  interesse  público,

independentemente  de  solicitações,  o  fomento  ao  desenvolvimento  da  cultura  de
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transparência e do controle social da administração.

A Lei 12.527/2011 redefiniu as categorias de restrição de acesso à informação em

ultrassecreta, secreta ou reservada (art. 24) e estipulou os prazos máximos e respectivos

de  vinte  e  cinco,  quinze  e  cinco  anos  de  sigilo.  Transcorrido  o  lapso  temporal,  a

informação tornar-se-á automaticamente de acesso público.

Duas inovações se mostram importantes. A primeira é o rol do art. 23 da lei, que

parece listar, de modo taxativo, as hipóteses que autorizam, excepcionalmente, instituir-se

restrição de acesso à informação. Ou seja, diferente dos diplomas anteriores, repletos de

conceitos indeterminados e expressões polissêmicas, a Lei 12.527/2011 buscou delimitar

as circunstâncias em que se verifica risco à “segurança da sociedade ou do Estado”.

A  segunda  inovação  é  a  regra  expressa  que  determina  a  observância,  na

classificação  da  informação  em  determinado  grau  de  sigilo,  do  interesse  público  da

informação e a utilização do critério menos restritivo possível (art. 24, § 5º).

Por fim, em resposta à pressão social relativa à abertura dos arquivos da ditadura

militar,  no  Capítulo  IV  da  lei,  justamente  o  que  trata  das  restrições  de  acesso  à

informação, incluiu-se regra clara não excepcionável: “não poderá ser negado acesso à

informação necessária à tutela judicial  ou administrativa de direitos fundamentais.”(art.

21). 

E, mais além, pensa-se que o parágrafo único do art. 21 extirpa qualquer dúvida

sobre sua incidência aos arquivos da ditadura militar: “as informações ou documentos que

versem  sobre  condutas  que  impliquem  violação  dos  direitos  humanos  praticada  por

agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição

de acesso.”

Parece  claro  não  haver  qualquer  fundamento  legal  hoje  a  subsidiar  a  postura

recalcitrante das Forças Armadas de não divulgar e sonegar documentos relativos ao

período ditatorial,  sobretudo porque estes versam sobre inúmeras violações a direitos

fundamentais, casos de tortura e desaparecimentos forçados.

Para Rogério Gesta Leal

Pela leitura sistemática do texto da nova Lei, pode-se deduzir a opção do poder
Público no  Brasil  em reconhecer  a  natureza  híbrida  do Direito  Fundamental  à
Informação,  isto  é,  condizente  aos  interesses  privados  de  obtenção  de
documentos relacionados às suas vidas; com os interesses sociais da comunidade
política nacional, envolvendo o tema da Verdade e da memória dos regimes de
exceção que violaram Direitos Humanos e Fundamentais […]. Este conjunto de
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normas jurídicas absolutamente cogentes estão a sustentar a natureza híbrida do
Direito Fundamental à Informação enquanto Direito Individual e Social, erigindo a
sua prestação inclusive como política pública de Estado (independentemente dos
governos que se seguem), com garantias de controle e fiscalização institucionais e
sociais – a despeito de se poder questionar, no âmbito do art. 21, se a informação
de  que  se  trata  só  terá  o  alcance  que  indica  nas  situações  vinculadas  e
condicionadas à tutela judicial ou administrativa de Direitos Fundamentais.406

A Lei de Acesso à Informação potencializou os debates jurídico, político e social

sobre a necessidade de se descobrir um passado recente, escondido pelo silêncio.

Por fim, atenta à mudança de postura relativamente à tutela jurídica da informação,

a comissão que elabora o projeto do novo Código Penal criou dois tipos penais: omissão

na publicação e sonegação de informações (art. 470)407 e destruição de documentos (art.

471)408. Justificou a relevância penal no direito à transparência e à memória:

A Constituiçao Federal dispoe que, "art. 5º, XXXIII - todos tem direito a receber dos
órgaos publicos informaçoes de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral,  que serao prestadas no prazo da lei,  sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindivel à segurança da sociedade e do
Estado."  Assegurado,  embora,  o  direito  da administraçao publica de classificar
documentos  como  secretos,  para  fins  de  preservaçao  do  interesse  publico,  a
reserva  nao  pode  prosperar  após  a  decisao  judicial  ou  administrativa  que
determina o seu termino. Diante da recusa em formar com o poder transparente
próprio  do Estado Democratico de Direito  e  que  se preve  a criminalizaçao  da
omissao  na  publicaçao e a  sonegaçao de informaçoes.  Ainda mais grave  e a
conduta  da  destruiçao  de  documentos,  quando  praticada  com a  finalidade  de
impedir seu conhecimento pela sociedade.409

406 LEAL,  Rogério  Gesta.  Verdade,  memória  e  justiça  no Brasil:  responsabilidades  compartidas:
morte,  tortura,  sequestro  e  desaparecimento de pessoas no regime militar  brasileiro:  de quem é a
responsabilidade? Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 161-163.

407 “Art. 470. Deixar de tornar públicos ou de exibir à autoridade administrativa ou judicial requisitante,
documentos, autos ou partes de processos, registros, informações e dados classificados como secretos,
no prazo máximo de trinta dias após a decisão administrativa ou judicial que determina o término do
segredo ou a exibição.
Pena: prisão, de 2 (dois) a 4(quatro) anos.”

408 “Art.  471.  Destruir  documentos  públicos  de  valor  histórico  com  a  finalidade  de  impedir  o  seu
conhecimento pela sociedade.
Pena – prisão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.”

409 Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106404. Acesso 
em 11 set. 2014.

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106404
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4.4  Entendimento  histórico:  conciliação  com  base  na  informação  e  não  no

esquecimento

Com o  relatório  da  Comissão  Nacional  da  Verdade,  à  lista  dos  desaparecidos

políticos, acresceu-se a lista dos torturadores, metade deles mortos. Não é apenas de

listas que se constrói a memória, mas de entendimento. Este só pode ser obtido com o

acesso à informação. É preciso saber o que aconteceu para se poder escolher o que será

feito com os dados.

Entendimento não é sinônimo de conciliação, ao menos, não no sentido propalado

nos debates da Lei de Anistia e que acabou prevalecendo no julgamento da Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental 153 (ADPF) pelo Supremo Tribunal Federal,

embasado no esquecimento dos fatos e voltado ao futuro.

O entendimento que se defende aqui não é um pacto político de vontades ou um

desejo consensual de esquecimento. É um consenso sim, mas que exige o revolvimento

do passado para, repensando-o, passar-se à vivência do futuro. Quando se diz voltar ao

passado, quer-se dizer ter acesso a documentos, arquivos e informações concernentes a

período de extrema importância histórica.

Com  seus  trabalhos,  a  Comissão  da  Anistia  tem  tentado  atribuir  um  novo

significado  ao  conceito  de  anistia,  distanciando-o  da  ideia  de  esquecimento  e  o

aproximando da memória410.

Manuel Reyes Mate Rupérez reflete sobre a origem do que denomina “discurso

amnésico”

A política do esquecimento vem de longe, para julgar pela presteza com que se
criou  a  categoria  de  amnistia  (Loraux,  1988,  p.  24  ss.). Heródoto  conta  a
sublevação da Colônia Jônica, no ano de 494 a C., que foi sufocada a sangue e
fogo  pelos  persas.  Em  represálias  ficaram  com  Mileto,  que  despovoaram,
queimando seus santuários. Os atenienses reagiram com grandes demonstrações
de dor e luto. Ocorreu, então, que “Frênico pôs em cena uma tragédia [A tomada
de  Mileto]  por  ele  composta,  conseguindo  que  todo  o  teatro  se  fundisse  em
lágrimas”, segundo Heródoto. Ora, aos políticos atenienses não lhes ocorreu outra
coisa  do  que  impor  “uma  multa  de  mil  dracmas  por  terem-lhe  recordado  as
desgraças que lhes concerniam tão diretamente, ordenando que ninguém fizesse
uso dessa tragédia”.  Os políticos atenienses dão a conhecer ao povo que não
tolerarão que se representem em cenas o que tanta dor lhes havia produzido na
realidade. Outro acontecimento similar tem lugar quase um século depois (403
a.C.).  Depois  da  derrota  militar  de  Atenas  e  depois  da  nefasta  oligarquia  dos

410 ABRÃO, Paulo. Marcas da memória: um projeto de memória e reparação coletiva para o Brasil.  In:
BRASIL. Ministério da Justiça.  Vala clandestina de Perus. Desaparecidos políticos, um capítulo não
encerrado da história brasileira. São Paulo: Instituto Macuco, 2012. p. 7.



167

Trinta, tem lugar a reconciliação democrática que se faz baseando-se num decreto
que disse:  “  Fica  terminantemente  proibido recordar  as  desgraças”.   Todos os
atenienses têm que se submeter ao decreto mediante um juramento que não deixa
lugar para dúvidas: “ Comprometo-me para não recordar as desgraças vividas”, É
a  famosa  amnistia. Aristóteles  conta  que  houve  um  que  ousou  “recordar  as
desgraças sofridas. Então, levantou-se o moderado Arquinos arrastando-o diante
do conselho e o condenou à morte sem julgamento. Essa proibição de recordar
não se deve interpretar num sentido psicologizante, como se a memória causasse
depressão  ou  produzisse  a  desmoralização  da  sociedade;  deve-se  dar-lhe  um
sentido político: a recordação das desgraças atenta contra o ser da política, pois
se tivéssemos que reconhecer nelas algum tipo de vigência, questionaríamos a
legitimidade  das  decisões  políticas  que  são  uma  coisa  do  presente  e  dos
contemporâneos.411

Para Reys Mate, a análise da memória como categoria jurídica exige repensar o

direito. Afasta-se do caráter repressivo da ciência jurídica e se aproxima de um direito

restaurativo.  A  memória  abre  um  processo  que  levará  ao  que  ele  denomina

“conciliação”412.  Esta  representaria  um processo,  porque não é instantânea,  dá-se por

etapas e envolve vítimas e agressores. As fases são a da culpa, do arrependimento e do

perdão.

Amplos setores da sociedade brasileira e não apenas os militares foram coniventes

com  a  ditadura.  Essa  constatação  talvez  explique  a  resistência  à  reflexão  sobre  as

violações a direitos ocorridas desde o golpe de 1964. A opção pelo esquecimento não é

desprovida de sentido e encoberta mais interesses do que se percebe à superfície, porém

não é uma solução para o caso.

O acesso à informação histórica, aos documentos, aos relatos, é a via que levará

ao entendimento.

411  MATE, Reyes. Memórias de Auschwitz. Atualidade e política. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2005. p.
163-165.

412 Embora o vocábulo “conciliação” seja o mesmo utilizado nos debates da Lei da Anistia e no Julgamento
da  ADPF  153  pelo  STF,  o  conteúdo  não  se  confunde.  A conciliação  de  Reys  Mate  exige  uma
aproximação entre vítima e agressor que só pode ser obtida a partir da discussão profunda do que
ocorreu, da rememoração dos fatos históricos e das violações a direitos humanos perpetradas. É quase
uma terapia social. Já a conciliação que prevaleceu no país não revolveu os fatos, não deu acesso aos
documentos,  não  identificou  os  agressores  e  torturadores,  ao  menos não até  o  Relatório  Final  da
Comissão Nacional da Verdade, enfim, não promoveu um entendimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Botão de rosa

Nos recôncavos da vida
jaz a morte.

Germinando.
no silêncio.

Floresce
como um girassol no escuro.
De repente vai se abrir.
No meio da vida, a morte
jaz profundamente viva.

(Thiago de Mello. Faz escuro mas eu canto: porque a manhã vai
chegar. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. p.75)
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Ossos insepultos são escombros de uma sociedade que mata. E, pior, mata e não

enterra. Exuma e não identifica. Silencia. Há violência, e responsabilidades, na ação e na

omissão.

Se tudo que é vivo morre, como dizia Ariano Suassuna, a morte exige o corpo e o

corpo exige uma sepultura. A vida requer ritos de passagem: o luto individual dos que

possuem afeições legítimas e a despedida social, que se reflete nas cerimônias fúnebres

e no respeito à honra e à imagem do morto.

Os desaparecidos políticos negam essa máxima e fazem reticências do ponto final.

A ausência  de  corpos  para  o  enterro  e  o  luto  angustiante  da  incerteza  impedem  o

descanso de quem já se foi, mas ficou, e dos que ficaram, apesar de aqui não estarem

mais por completo. Filho é corda de coração que não se rompe.

Os funerais são para os mortos e também para os vivos. Instauram o luto nos

familiares que ficam e protegem a dignidade, a honra e a imagem da pessoa falecida.

Representam o término de um ciclo.

Há de se questionar uma sociedade que não se identifica com uma vala e, mais

grave, que deixa milhares de ossos dela retirados insepultos, deteriorando-se pelo passar

do tempo e o não agir das pessoas.

O termo desaparecido político é usado para definir a condição daquelas pessoas

que,  apesar  de  terem sido  sequestradas,  torturadas e  assassinadas pelos  órgãos de

repressão,  as  autoridades  governamentais  jamais  assumiram suas  prisões  e  mortes.

Neste  caso,  até  hoje,  as  famílias  buscam esclarecer  as  circunstâncias  da  morte  e  a

localização dos corpos.

No caso da vala clandestina de Perus, o dano é inegável, porque as ossadas estão

sem identificação há vinte e quatro anos, acondicionadas em caixas e sacos plásticos.

Com  a  Constituição  de  1988  instaurou-se  nova  ordem  jurídica  assentada  na

garantia  dos  direitos  fundamentais,  na  publicidade  e  transparência  das  informações,

sobretudo daquelas de caráter público (CR, art. 5º, XXXIII). O Estado e seus agentes, por

meio dos quais a vontade daquele se exterioriza, têm o dever de prestar informações

claras, corretas, precisas e tempestivas a quem requeira.

É dizer, no direito vigente,  a regra é a publicidade dos atos administrativos e a

responsabilidade  dos  agentes  estatais  por  danos  causados  a  terceiros.  No  caso
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examinado, a continuidade do ilícito, consistente na não identificação genética dos ossos

e devolução dos restos mortais aos familiares, faz com que sobre ele incidam as normas

do momento da aplicação.

O ilícito aqui é um complexo de atos que se verificou estarem divididos em dois

momentos. O primeiro momento remete a condutas comissivas praticadas por agentes

estatais: sequestro, tortura, assassinato e ocultação de cadáver, quando da captura da

pessoa  desaparecida.  O  segundo  consiste  na  conduta  omissiva  de  não  identificar

geneticamente as ossadas exumadas da vala. Por conseguinte, o ato ilícito constatado é

complexo, com repercussão individual nos direitos subjetivos dos familiares, e difusa, sob

a perspectiva do direito de acesso à informação histórica.

O fato  de  haver  pessoas  desaparecidas,  sobre  as  quais  o  Estado  que  as  fez

desaparecer não presta notícias há décadas, assim como a não identificação genética de

ossadas exumadas e sob custódia de órgãos públicos configura tortura aos familiares e

lhes causa dano.

Na  seara  individual,  os  familiares  aos  quais  a  lei  atribui  legitimidade413 podem

buscar ressarcimento por meio de ação promovida por si mesmos. O reconhecimento do

direito à indenização destes familiares, por dano material e moral, constitui entendimento

consolidado do Superior Tribunal de Justiça, como visto.

Todavia, constatou-se que, para além do dano individual, cujas características se

verificam dentro  do  paradigma do direito  subjetivo,  o  ato  ilícito  de  fazer  desaparecer

pessoas na ditadura militar configurou e configura dano difuso.

Este trabalho avançou no campo dos interesses difusos ao entender que a lesão

decorrente da falta contínua de informações ou da prestação de informações distorcidas

sobre a identificação genética das ossadas de Perus configura dano que transcende a

esfera individual e é difuso. Para tanto, afastou-se o paradigma do direito subjetivo e se

enxergou o fato jurídico a partir do direito fundamental à informação histórica.

Logo,  a vala clandestina de Perus é um dano comprovado, resultante da lesão a

direitos  da  personalidade  dos  mortos,  dos  familiares  destes  e,  no  campo  difuso,  da

violação ao direito fundamental à informação histórica de toda a sociedade brasileira.

Há  regras  claras  no  ordenamento  jurídico,  de  natureza  constitucional  e

infraconstitucional,  que  impõem ao  Estado  o  dever  de  identificar  os  desaparecidos  e

prestar informações sobre as circunstâncias das mortes e o paradeiro deles. O arcabouço

normativo foi tratado nos capítulos 2, 3 e 4, com destaque para os arts. 5º, XXXIII, e 37, §

413 Art. 10 da Lei 9.140/1995.
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6º da CR/1988 e as Leis 9.140/1995 e Lei 12.528/2011. Existem regras expressas que

obrigam o Estado brasileiro a identificar geneticamente os ossos exumados, devolver os

restos mortais para sepultamento e prestar informações sobre as mortes.

Constatado o  ilícito  e  as  características  do dano dele  decorrente,  passou-se à

análise da pretensão reparatória. No exame desta, distinguiu-se a pretensão individual,

exercida pelos familiares das vítimas em busca de seus direitos subjetivos, e a pretensão

reparatória do dano difuso, sobre o prisma do direito fundamental à informação histórica.

Distinta é a prescrição da pretensão indenizatória dos familiares individualmente

considerada. A estas ações aplica-se o paradigma dos direitos subjetivos e, portanto, o

critério  de  Agnelo  Amorim,  desde que estejam pleitando direito  subjetivo  individual  (o

direito da personalidade do morto ou direitos da personalidade dos próprios familiares).  

Então,  se  forem  ações  meramente  declaratórias,  serão  perpétuas  ou

imprescritíveis. Contudo, e o que é mais comum, se forem ações condenatórias, isto é, se

objetivarem  uma  prestação,  positiva  ou  negativa,  do  réu,  de  acordo  com  o  critério

científico desenvolvido por Agnelo Amorim, estarão submetidas a prazo prescricional.

Diante do silêncio da Lei 9.140/1995, que não estipulou prazo para o exercício da

ação  indenizatória  pelos  familiares  legitimados,  são  tecnicamente  possíveis  duas

conclusões. A primeira considera que, silente o legislador, aplica-se o prazo do Decreto

20.910/1932,  posição  adotada  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  por  certo  tempo.  A

segunda, atual posicionamento do STJ, entende ser imprescritível a ação indenizatória

porque  a  pretensão  emerge  de  lesão  a  direitos  humanos,  fundamentais  e  da

personalidade, cuja irreparabilidade não é tolerada pelo Estado Democrático de Direito.

Esta segunda opção, justificada no princípio da dignidade humana, é compreensível como

técnica de decisão para um problema ético e político, mas se mostra frágil do ponto de

vista científico.

Por  outro lado,  é imprescritível  a pretensão reparatória do dano difuso, tanto o

dano moral quanto o material, porque não se aplica a esta espécie de dano o paradigma

do  direito  subjetivo  e  a  noção  de  temporalidade  que  o  delimita.  O  dano  pelo

desaparecimento  de  pessoas  na  ditadura  militar  é  permanente,  de  modo  que  não  é

possível sequer determinar o seu início, pois não existem informações certas, precisas e

claras sobre as datas exatas em que cada desaparecido político foi sequestrado, morto e

enterrado em Perus. Tampouco, a violação se encerrou, porque a maioria das ossadas

não foi identificada e as informações prestadas sobre as circunstâncias em que ocorreram
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os  desaparecimentos,  as  inumações  em  vala  comum  e  até  mesmo  sobre  o  próprio

processo de identificação genética dos restos mortais são distorcidas e insuficientes.  O

dano difuso pelo desaparecimento de pessoas na ditadura militar  é  atemporal, sendo,

portanto, imprescritível a ação. 

Contra  a  pretensão  reparatória  do  dano  difuso,  não  há  como  correr  prazo

prescricional, porque a indeterminabilidade dos sujeitos, a indivisibilidade do objeto e a

não determinação da lesão, cujo início e fim não são aferíveis com clareza, impossibilitam

saber contra quem correria o prazo e a partir de quando. Simplesmente não se aplica o

critério científico de Agnelo Amorim Filho, nem outro que tem por base o paradigma do

direito subjetivo.

As conclusões retiradas deste estudo poderão se estender a outros casos. Apenas,

nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, os familiares de vítimas, a Comissão de

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, o Grupo Tortura Nunca Mais, a CEMDP,

o MPF e vários outros entes descobriram indícios de que restos mortais de desaparecidos

políticos  foram descartados414 nos  cemitérios  de  Vila  Formosa  (SP)  e  de  Ricardo  de

Albuquerque (RJ).

O desaparecimento de pessoas e a ausência de informações sobre elas configura,

a um só tempo, dano material e moral, que vai além do dano individual e do coletivo, mas

atinge difusamente todos os brasileiros.

A impessoalidade da lesão, a indeterminabilidade dos sujeitos e a indivisibilidade

do objeto requerem uma tutela específica compatível com a natureza do direito difuso

violado.  As indenizações dos danos materiais difusos devem ser revertidas para fundos

de direitos difusos, já as espécies de reparação in natura servirão à composição do dano

moral puro.

Quando se atinge o corpo, pela tortura, desce-se à alma. Na questão da vala de

Perus, o Estado, vinte e quatro anos depois, atinge a alma dos vivos por não entregar o

corpo dos mortos.  Buscou-se contribuir  ao  fomento  de um debate  que não pode ser

sepultado.

Horkheimer,  respondendo  à  sugestão  de  Paul  Tillich  de  iniciar  uma  pesquisa

rigorosa sobre o extermínio, afirmou: “A ciência é estatística, mas ao conhecimento basta

um  campo  de  concentração.”415 Para  a  conclusão  de  haver  dano  difuso  pelo

414 Infelizmente não há outra palavra mais adequada.
415 Extraída de carta de Horkheimer a Tillich, em 12 de agosto de 1942, citada por R. Wiggerhaus,  Die

Frankfurter  Schule,  Munique:  dtv  Wissenschaft,  1988,  p.  356.  apud MATE,  Reyes.  Memórias  de
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desaparecimento  e  não  identificação  dos desaparecidos  políticos  do  país,  basta  uma

única vala de Perus.

Ainda que houvesse um único corpo nesta vala, mesmo assim o dano seria difuso.

Auschwitz. Atualidade e política. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2005. p. 196.
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