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Ação declaratória Telles et al. x Ustra, ADPF 153 e 
Caso Araguaia na CIDH

Aula de 28/04/2010 na SBDP, Deisy Ventura



AÇÃO DECLARATÓRIA



• Justiça Comum

• Ação Declaratória Cível

Ação meramente declaratória de ocorrência de 
danos morais 

• Propositura: 1º/12/2005

• Requerente: Janaína Teles et al.

• Requerido: Carlos Alberto Brilhante Ustra
(Comandante DOI-CODI 1970-1974)



Pedido









Argumentação



Imprescritibilidade dos danos a 
direitos da personalidade



Imprescritibilidade das ações que visam a reparação de 
danos por atos que contrariam os DH



Da imprescritibilidade das ações 
meramente declaratórias



Caracterização da responsabilidade 
civil



Ocorrência de danos à integridade 
física



• Agonia, angústia e tristeza, medo efetivo da 
morte, testemunho de assassinatos e mentiras, 
sentimento de revolta e impotência, prisão e 
tortura dos filhos, tortura da irmã e sobrinhos, 
tortura em estado de gestação e ameaça de 
aborto, ameaça de morte e sequestro do filho, 
tortura do nascituro, abalo à reputação, ofensa à 
ordem moral e legal, perda da infância e doenças 
físicas, confusão mental, sentimento de medo e 
vontade de permanecer isolado (danos 
psicológicos), transplante de pele, sentimento de 
injustiça e impunidade 



Não-sujeição ao impedimento legal 
previsto na Anistia



Sentença

a) tortura, mesmo em período de exceção constitucional e de atentados 
contra a segurança do Estado, era inadmissível, à luz do direito 
internacional, vinculante para o país (itens 2.1 e 2.2); 

b) na época dos fatos, o ordenamento jurídico nacional, pela Lei nº 4.898/65, 
previa responsabilidade pessoal, não afastada pelo artigo 107 da 
Constituição Federal então em vigor, de quem exercia cargo, emprego ou 
função pública, inclusive de natureza militar, por atos que implicassem 
atentado à incolumidade física do indivíduo e a submissão de pessoa sob 
sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em 
lei (item 1.1; item 2.2, três últimos parágrafos); 

c) a Lei nº 6.683/79 (lei da anistia) não atinge direitos de particulares, que 
possam ser exercidos na esfera civil (item 1.2); 



d) tortura, que é ato ilícito absoluto, faz nascer, entre seu autor e a vítima, uma 
relação jurídica de responsabilidade civil, pela incidência da Carta das Nações 
Unidas de 1945, do artigo 5o da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948, do artigo 159 do Código Civil de 1916 e da Lei nº 4.898/65 (itens 1.3 e 2.3); 

e) a ação declaratória é meio processual adequado para declarar a existência da 
relação jurídica de responsabilidade civil (item 1.3);

f) dada a imprescritibilidade da ação voltada à indenização por violação de direitos 
humanos fundamentais, é impertinente argumentar com falta de interesse 
processual na respectiva ação declaratória, por decurso do prazo prescricional para 
a ação condenatória (item 1.4.2);

g) o pedido formulado nesta ação não objetiva declarar fatos – isto é, que ocorreu 
tortura, que os autores foram torturados ou que o réu é torturador –, mas sim 
declarar que existe entre as partes relação jurídica de responsabilidade civil, 
nascida da prática de ato ilícito, gerador de danos morais, o que está em 
consonância com o ordenamento jurídico nacional (item 1.3); 

h) é admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito, à 
luz do artigo 4o, parágrafo único, da Lei nº 5.869/73 – Código de Processo Civil 
(item 1.3);

i) as normas antes referidas efetivamente incidiram, no que diz respeito à esfera 
jurídica extrapatrimonial dos autores César Augusto, Maria Amélia e Criméia, 
porque demonstrada a concretização dos elementos constitutivos de seus 
suportes fáticos (itens 1.3 e 2.3), mas não quanto aos autores Janaina e Edson.

Sentença



Sentença

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores César 
Augusto Teles, Maria Amélia de Almeida Teles e Criméia Alice Schmidt de 
Almeida, para declarar que entre eles e o réu Carlos Alberto Brilhante 
Ustra existe relação jurídica de responsabilidade civil, nascida da prática 
de ato ilícito, gerador de danos morais. Sucumbente, o réu arcará com 
custas, despesas processuais e honorários dos advogados dos autores, 
fixados estes, nos termos do artigo 20, parágrafo 4o, do Código de 
Processo Civil, em dez mil reais, com atualização monetária pela tabela 
prática a partir desta sentença.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelos autores Janaina de Almeida 
Teles e Edson Luis de Almeida Teles, os quais, porque sucumbentes, 
arcarão com custas, despesas processuais e honorários dos advogados do 
réu, fixados estes, de acordo com a norma já invocada, em dez mil reais, 
com atualização monetária pela tabela prática a partir desta sentença. 
P.R.I. São Paulo, 7 de outubro de 2008. 

GUSTAVO SANTINI TEODORO Juiz de Direito



ADPF 153



• STF

• ADPF incidental

• Propositura: 21/10/2008

• Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil



Caráter Incidental

Além da subsidiariedade e da ameaça ou lesão a preceito 
fundamental, a necessidade de que 

(i) seja relevante o fundamento da controvérsia 
constitucional e 

(ii) se trate de lei ou ato normativo – e não qualquer ato 
do Poder Público. 

Séria controvérsia constitucional sobre lei federal 
anterior à Constituição, que é uma das hipóteses de 
cabimento da argüição de descumprimento de 
preceito fundamental 

(Art. 1º, parágrafo único, inciso I da Lei nº 9.882/99). 



Dispositivo questionado

Caso se admita, como parece pacífico, que a Lei nº 6.683/79 foi 
recepcionada pela nova ordem constitucional, é imperioso interpretá-la e 
aplicá-la à luz dos preceitos e princípios fundamentais consagrados na 
Constituição Federal. 

Art. 1º 
É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de 

setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou 
conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos 
suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de 
fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes 
sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e 
Complementares. 

§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de 
qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por 
motivação política. 



que esse Colendo Tribunal dê à Lei nº 6.683, de 
28 de agosto de 1979, uma interpretação 
conforme à Constituição, de modo a declarar, 
à luz dos seus preceitos fundamentais, que a 
anistia concedida pela citada lei aos crimes 
políticos ou conexos não se estende aos 
crimes comuns praticados pelos agentes da 
repressão contra opositores políticos, 
durante o regime militar (1964/1985). 

Pedido









Argumentos

• Ausência de conexão

• Preceitos fundamentais violados



Conexão

A conexão só pode ser reconhecida, nas hipóteses de 
crimes políticos e crimes comuns perpetrados pela 
mesma pessoa (concurso material ou formal), ou por 
várias pessoas em co-autoria. 

No caso, portanto, a anistia somente abrange os autores 
de crimes políticos ou contra a segurança nacional e, 
eventualmente, de crimes comuns a eles ligados pela 
comunhão de objetivos. 



• No período abrangido pela anistia concedida por meio da Lei nº 
6.683/1979, vigoraram sucessivamente três diplomas legais, 
definidores de crimes contra a segurança nacional e a ordem 
política e social: o Decreto-Lei nº 314, de 13/03/1967; o Decreto-
Lei nº 898, de 29/09/1969 e, finalmente, a Lei nº 6.620, de 
17/12/1978. 

• Agentes públicos, que mataram, torturam e violentaram 
sexualmente opositores políticos, entre 02 de setembro de 1961 e 
15 de agosto de 1979, não praticaram nenhum dos crimes definidos 
nesses diplomas legais, pela boa razão de que não atentaram contra 
a ordem política e a segurança nacional. Bem ao contrário, sob 
pretexto de defender o regime político instaurado pelo golpe militar 
de 1964, praticaram crimes comuns contra aqueles que, 
supostamente, punham em perigo a ordem política e a segurança 
do Estado. 

Conexão



Preceitos fundamentais violados

• Segurança
• Ao contrário da graça e do indulto, a anistia não 

se refere a pessoas, mas a crimes objetivamente 
definidos em lei. 

• No caso da Lei nº 6.683, todavia, isso não ocorre. 
O diploma legal, seguindo a longa tradição 
histórica, declara objeto de anistia os crimes 
políticos. Mas não só. A lei estende a anistia a 
classes absolutamente indefinidas de crimes: 
“crimes de qualquer natureza relacionados com 
crimes políticos”.



Preceitos fundamentais violados

• Verdade

• A Lei nº 6.683, promulgada pelo último governo militar, 
inseriu-se nesse contexto de lôbrega ocultação da 
verdade. Ao conceder anistia a pessoas 
indeterminadas, ocultas sob a expressão indefinida 
“crimes conexos com crimes políticos”, como acabamos 
de ver, ela impediu que as vítimas de torturas, 
praticadas nas masmorras policiais ou militares, ou os 
familiares de pessoas assassinadas por agentes das 
forças policiais e militares, pudessem identificar os 
algozes, os quais, em regra, operavam nas prisões sob 
codinomes. 



• Democracia e República

• Votada pelo Congresso Nacional, na época em que os seus membros eram 
eleitos sob o placet dos comandantes militares. 

• Por força da Emenda “Constitucional” nº 08, de 14 de abril de 1977, que 
ficou conhecida como “Pacote de Abril”, 1/3 dos Senadores passaram a ser 
escolhidos por via de eleição indireta (“Senadores biônicos”), tendo 
participado do processo legislativo do qual redundou a aprovação 
congressual, em 1979, da lei em referência.

• Sancionada por um Chefe de Estado que era General do Exército e fora 
guindado a essa posição, não pelo povo, mas pelos seus companheiros de 
farda. 

• Vedada a auto-anistia (CIDH).

Preceitos fundamentais violados



• Dignidade

• Princípio inegociável

• Atos de violação da dignidade humana não se 
legitimam com uma reparação pecuniária 
concedida às vítimas, ficando os responsáveis 
pela prática de tais atos, bem como os que os 
comandaram, imunes a toda punição e até 
mesmo encobertos pelo anonimato. 

Preceitos fundamentais violados



DEMANDA PERANTE A CIDH
“CASO ARAGUAIA”



• Corte Interamericana de Direitos Humanos

• Comissão Interamericana contra Brasil

• Caso número 11.552, Julia Gomes Lund e 
outros (Guerrilha do Araguaia)

• Interposta em 26/3/2009



. Introdução

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos  submete à 
Corte Interamericana de Direitos Humanos a demanda

• em virtude de sua responsabilidade pela detenção 
arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 
pessoas, entre membros do Partido Comunista do Brasil  e 
camponeses da região, como resultado de operações do 
Exército brasileiro empreendidas entre 1972 e 1975 com o 
objetivo de erradicar a Guerrilha do Araguaia, no contexto 
da ditadura militar do Brasil (1964 – 1985). 



Além disso, a Comissão submete o 
caso à Corte 

• porque, em função da Lei N° 6.683/79 (doravante também “Lei de Anistia”), 
promulgada pelo governo militar do Brasil, o Estado não levou a cabo uma 
investigação penal com o objetivo de julgar e sancionar os responsáveis pelo 
desaparecimento forçado das 70 vítimas e pela execução extrajudicial de Maria 
Lucia Petit da Silva (doravante “a pessoa executada”), cujos restos mortais foram 
encontrados e identificados em 14 de maio de 19961; 

• porque os recursos judiciais de natureza civil com vistas a obter informação sobre 
os fatos não foram efetivos para garantir aos familiares dos desaparecidos e da 
pessoa executada o acesso à informação sobre a Guerrilha do Araguaia; 

• porque as medidas legislativas e administrativas adotadas pelo Estado restrigiram
indevidamente o direito de acesso à informação dos familiares; 

• e porque o desaparecimento das vítimas, a execução de Maria Lucia Petit da Silva, 
a impunidade dos responsáveis e a falta de acesso à justiça, à verdade e à 
informação, afetaram prejudicialmente a integridade pessoal dos familiares dos 
desaparecidos e da pessoa executada











• O presente caso tramitou de acordo com o disposto na 
Convenção Americana, e é apresentado à Corte em 
conformidade com o artigo 34 do seu Regulamento

• Convenção – Pacto de San José

• http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeasjose.ht
m

• Regulamento da Comissão:

• http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/regulament
o_comissao_dh.pdf

• Regulamento da Corte 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/regdh.htm

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeasjose.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeasjose.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeasjose.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/regulamento_comissao_dh.pdf
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/regulamento_comissao_dh.pdf
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/regulamento_comissao_dh.pdf
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/regdh.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/regdh.htm




• Declaração da responsabilidade internacional

• Declaração da violação da CIDH

• Condenação

Pedido



Responsabilidade internacional

a. pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento dos membros do Partido 
Comunista do Brasil e dos moradores da região listados como vítimas 
desaparecidas na presente demanda; 

b. porque, em virtude da Lei Nº 6.683/79 (Lei de Anistia) promulgada pelo governo 
militar do Brasil, não se levou a cabo uma investigação penal com o objetivo de 
julgar e sancionar os responsáveis pela detenção arbitrária, tortura e 
desaparecimento forçado das 70 vítimas desaparecidas, e pela execução 
extrajudicial de Maria Lucia Petit da Silva; 

c. porque os recursos judiciais de natureza civil com vistas a obter informação sobre os 
fatos, não foram efetivos para garantir aos familiares dos desaparecidos e da 
pessoa executada o acesso à informação sobre os acontecimentos; 

d. porque as medidas legislativas e administrativas adotadas pelo Estado 
restringiram indevidamente o direito de acesso à informação dos familiares das 
vítimas desaparecidas e da pessoa executada; e 

e. porque o desaparecimento das vítimas e a execução de Maria Lucia Petit da Silva, a 
impunidade dos responsáveis e a falta de acesso à justiça, à verdade e à 
informação, afetaram prejudicialmente a integridade pessoal dos familiares dos 
desaparecidos e da pessoa executada. 



Declaração de responsabilidade por 
violação da CIDH

a. violação dos direitos à personalidade jurídica, vida, integridade pessoal e liberdade pessoal (artigos 3, 
4, 5 e 7), em conexão com o artigo 1.1, todos da Convenção Americana, com respeito às 70 
vítimas desaparecidas; 

b. violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial (artigos 8.1 e 25), em relação com os 
artigos 1.1 e 2, todos da Convenção, em detrimento das vítimas desaparecidas e seus familiares, 
assim como da pessoa executada e seus familiares, em virtude da aplicação da lei de anistia à 
investigação sobre os fatos; 

c. violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial (artigos 8.1 e 25), em relação com o 
artigo 1.1, todos da Convenção, em detrimento das vítimas desaparecidas e seus familiares, assim 
como da pessoa executada e seus familiares, em virtude da ineficácia das ações judiciais não penais 
interpostas no marco do presente caso; 

d. violação do direito à liberdade de pensamento e de expressão (artigo 13), em relação com o artigo 
1.1, ambos da Convenção, em prejuízo dos familiares das vítimas desaparecidas e da pessoa 
executada, em função da falta de acesso à informação sobre o ocorrido; e 

e. violação do direito à integridade pessoal (artigo 5), em conexão com o artigo 1.1, ambos da 
Convenção, em prejuízo dos familiares dos desaparecidos e da pessoa executada, em função do 
impacto negativo e sofrimento gerados pela impunidade dos responsáveis; assim como a falta de 
acesso à justiça, à verdade e à informação. 



Ordens

a. Adotar todas as medidas que sejam necessárias, a fim de garantir que a Lei Nº 6.683/79 (Lei de 
Anistia) não continue representando um obstáculo para a persecução penal de graves violações 
de direitos humanos que constituam crimes contra a humanidade; 

b. Determinar, através da jurisdição de direito comum, a responsabilidade penal pelos 
desaparecimentos forçados das vítimas da Guerrilha do Araguaia, e a execução de Maria Lucia Petit
da Silva, mediante uma investigação judicial completa e imparcial dos fatos com observância ao 
devido processo legal, a fim de identificar os responsáveis por tais violações e sancioná-los 
penalmente; e publicar os resultados dessa investigação. Em cumprimento desta recomendação, o 
Estado deverá levar em conta que tais crimes contra a humanidade são insuscetíveis de anistia e 
imprescritíveis; 

c. Realizar todas as ações e modificações legais necessárias a fim de sistematizar e publicar todos os 
documentos relacionados com as operações militares contra a Guerrilha do Araguaia; 

d. Fortalecer, com recursos financeiros e logísticos, os esforços já empreendidos na busca e sepultura 
das vítimas desaparecidas cujos restos mortais ainda não hajam sido encontrados e/ou 
identificados; 

e. Outorgar uma reparação aos familiares das vítimas desaparecidas e da pessoa executada, que inclua 
o tratamento físico e psicológico, assim como a celebração de atos de importância simbólica que 
garantam a não repetição dos delitos cometidos no presente caso e o reconhecimento da 
responsabilidade do Estado pelo desaparecimento das vítimas e o sofrimento de seus familiares; 

f. Implementar, dentro de um prazo razoável, programas de educação em direitos humanos 
permanentes dentro das Forças Armadas brasileiras, em todos os níveis hierárquicos, e incluir 
especial menção no currículo de tais programas de treinamento ao presente caso e aos 
instrumentos internacionais de direitos humanos, especificamente os relacionados com o 
desaparecimento forçado de pessoas e a tortura; e 

g. Tipificar no seu ordenamento interno o crime de desaparecimento forçado, conforme os elementos 
constitutivos do mesmo estabelecidos nos instrumentos internacionais respectivos. 




