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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 15/06/82 

~s quinze horas do dia 15 de junho do ano de mil nov~ 

centos e oitenta e dois, reuniu-se o Conselho de Defesa dos Direi 

tos da Pessoa Humana, no Gabinete do Ministro da Justiça, em Brasi 

lia, sob a Presidência do titular da Pasta, presentes os seguintes 
Conselheiros: Prof. Benjamin Moraes, Prof. Pedro Calmon Muniz de 
Bitencourt, Dr. Barbosa Lima Sobrinho, Embaixador Luiz Paulo Lin 

denberg Sette, Dr. Inocêncio Mãrtires Coelho, Dr. Bernardo Cabral, 
Prof. Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, Sen. Nilo Coelho,Dep . 

J~lio Martins e Prof. Heiãclito Fontoura Sobral Pinto, ausente ju! 
tificadamente o Prof. Benjamin Albagli. Abertos os trabalhos, prQ 

cedeu-se ã leitura da ata, que por motivos de força maior não fora 

distribuida previamente. O Conselheiro Bernardo Cabral pediu que 

a fls. 2 do referido termo, onde se lê 11 deu-se por satisfeito 11 ,fO! 

se acrescentada uma virgula, para maior clareza do texto, esclare-
-~ 

cendo, ainda, que o processo MJ-003.554/82, referido como de inte 

resse da OAB/RJ, na verdade dizia respeito a iniciativa do Conse 
lho Federal da OAB. Em seguida, o Prof. Barbosa Lima Sobrinho te 
ceu considerações destinadas a precisar o verdadeiro significado do 

voto de louvor que propusera, na reunião anterior, quanto ã atuação 
do Dr. Inocêncio Mãrtires Coelho nos episÕdios relacionados com o 

assassinato, em Pernambuco, do Procurador Pedro Jorge Mello,consi~ 
nando que o propõsito da iniciativa fora estimular procedimento 

idêntico de outros setores que, a seu ver, deveriam agir com cele 

ridade e eficãcia em alguns casos, também graves. Tratando-se de 
esclarecimentos, o Senhor Ministro da Justiça os acolheu de pl~ 

no. Ato continuo, o Conselheiro Prof. Herãclito Fontoura 
Pinto leu manifestação da lavra do Prof. Benjamin Albagli 

Sobral 

acerca 

do mesmo assunto, tendo como ponto central a ressalva de que nao . 
aprovara nem rejeitara o voto de louvor ao Dr. Inocêncio Mãrtires 
Coelho, ao contrãrio das noticias de jornais, que davam conta de 
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seu apoio ãquela moçao. O Secretãrio do Conselho, Prof. Euclides 

Pereira de Mendonça, assinalou que o convencimento quanto ao apoio 

do Prof. Albagli resultara não apenas do fato de não ter o Canse 
lheiro feito nenhuma objeção quando do exame do requerimento pelo 

plenãrio, como ainda das palavras proferidas por ele logo apõs as 
explicações dadas pelo Ministro da Justiça e imediatamente antes 

da votação, as quais o Secretãrio do Conselho repetiu, valendo-se 
de texto baseado em degravação relativa ã reunião anterior, onde 

constam os elogios do Prof. Albagli ã explicação do Senhor Minis 
tro da Justiça, bem como a declaração de que não endossara, mas 

apenas transmitira, afirmações de responsabilidade de jornais e 
não dele, que tivera o propõsito unico de propiciar as explicações 

que afinal recebera, pela palavra do Senhor Ministro da Justiça. O 

Ministro Ibrahim Abi-Ackel determinou, então, que constasse da pr~ 

sente ata o inteiro teor da referida degravação, que e o seguinte: 

"Conselheiro Albagli- Pode ser que a redação atropelada, feita 
ontem, alem de outros afazeres de um lado e de outro, tivesse dado 

a impressão de que eu houvesse acolhido aquilo que aqui estã escrl 
to, e que e apenas transcriç~o de vãrios textos, sobretudo do Jo~ 

nal do Brasil, que sobre o assunto escreveu uns dez ou doze edito 

riais. Eu não endossei. Eu transcrevi. Trouxe a questão ao Con 
selho exatamente para propiciar ao eminente Procurador - e Vossa 

Excelência o fez com o brilho e a inteligência que o caracterizam

oferecer explicações satisfatõrias. Eu não acusei o eminente Pro 

curador-Geral da República, Inocêncio Mãrtires Coelho~ como os jo! 
nais contam. O documento que cito, eu não o redigi. Estã tudo no 
.lornal do Brasil, de forma que o que eu queria, o que eu desejava, 

e~a ensejar que esse caso fosse esclarecido, e Vossa Excelência, 
com o talento e o brilho que lhe são peculiares, acaba de expor o 

assunto de maneira ( ... ). Em prosseguimento, os Conselheiros re-
, gistraram o significado especial da presença, neste Colegiado, do 
Prof. Sobral Pinto, que "engrandecia o Conselho". O Prof. Sobral 

Pinto agradeceu as manifestaçõ~s com que estava sendo surpreendido, 
que culminaram com a proposta do Conselheiro Bernardo Cabral, se 
cundado pelos Conselheiros Barbosa Lima Sobrinho e Pedro Calmon, 
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aprovada por todos, de que se consignasse em ata a homenagem de 
que o Prof. Sobral Pinto se fizera merecedor por sua vida e obra. 

O Conselheiro Benjamin Moraes, dando noticia de sua recuperação de 

enfermidade que o acometera, agradeceu a solidariedade de seus pa
res e, tomando conhecimento da ata anterior, declarou emprestar 

seu apoio aos votos de congratulação pela reeleição do Conselheiro 

Barbosa Lima Sobrinho ã Presidência da ABI e pelo desempenho do 

Conselheiro Inocêncio Mãrtires Coelho na apuração do assassinato 
do Procurador Pedro Jorge Melo. Posta em vota~ão, foi a ata apro 
vada com as retificações inicialmente formuladas. Passando-se a 

assuntos gerais, o Conselheiro Sobral Pinto, apõs tecer considera 

ções sobre liberalidade e Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, 

tema que ê objeto e titulo de obra de sua autoria, que teve a ge~ 

tileza de oferecer, então, a seus pares, fez entrega de dois do-

cumentos a ele confiados pelo Conselheiro Albagli, o primeiro so 
bre decisão da Corte de Apelação dos Estados Unidos da América que 

representa passo decisivo no combate ã tortura e na defesa dos di 
reitos humanos, e o segundo denunciando campanha de difamação con 

tra o Senador Marcos Freire e sua familia, apelando o Conselheiro 
para que o Senhor Ministro da Justiça adote no âmbito de sua comp~ 

tência as providências cabiveis e solicitando igual procedimento 

do Senhor Governador do Estado de Pernambuco. Dada a palavra a~ 

Conselheiro Bernardo Cabral, apresentou ele quatro petições em que 

são apresentados ao Conselho, por ordem cronolõgica, os seguintes 

fatos: denuncia de tortura de Jorge Ferraz, para obter confissão 

relacionada com o assassinato do"Procurador Pedro Jorge Melo, fi 
cando decidido apurarem-se os fatos junto ao DPF; situação de mora 

dores de Lagoa Comprida, Municipio de Araçaiaba, Cearã; denuncia 

do Advogado Vanderley Caixe, de João Pessoa, Paraiba, acerca de 
atentado que resultou no incêndio de seu carro; e denuncia da adv~ 

gada Eni Posiderio de Figueiredo ã OAB/RJ sobre as circunstâncias 
do internamento e Õbito de sua filha Helia Posiderio de Figueiredo 
no Hospital Central do Exercito. O Conselheiro Barbosa Lima Sobri 
nho trouxe ã baila a situaçã~ precãria do Instituto Penal Ary Fra~ 
co, do Rio de Janeiro, decidindo o Senhor Ministro da Justiça de 
terminar o procedimento de inspeção, in loco, pelo Diretor Geral 
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do DEPEN, Dr. Jason Albergaria. O Conselheiro Barbosa Lima Sobri . 
nho deu ciência ao Conselho, ainda, de protestos da Federação dos 

Empregados em Estabelecimentos Bancãrios dos Estados do Rio de Ja 
neiro e do Espirito Santo contra interpret~ção dada pela direção 

do Banco do Brasil a Lei de Anistia, ficando o Conselheiro de reme 

ter posteriormente ã Secretaria do Conselho o texto integral do m~ 
morando de interesse dos bancãrios. Passando-se ao e xame e votação 

dos processos incluidos em pauta, constatou-se que o primeiro deles 
(017.510/81 ), de interesse da Associação Brasil~ira de Educação e 

referente a punição de professores, permanecia com o Conselheiro 
Benjamin Albagli, em virtude de pedido de vista que formulara. Sub 

metido a anãlise o expediente seguinte (013.514/80), atinente a 
denuncia de espancamento por agentes da Policia Militar do Acre, 

tendo como relator o Conselheiro Benjamin Albagli ,na ocasião substi 

tuido pelo Professor Sobral Pinto, acolheu-se a manifestação desse 

eminente jurista, o qual, lamentando o 11 esprit de corps 11 da Policia 
Militar do Acre, recomendou gestões junto ao Secretãrio de Segura~ 

ça do Estado para processo e julgamento dos policiais envolvidos, 
acrescentando-se providência sugerida pelo Conselheiro Pedro Calmon 
no sentido de se enviar ao ~inisterio Publico do Estado do Acre co 

pia do parecer do Prof. Benjamin Albagli. Ao deliberar acerca do 
Processo 009.756/80, de interesse do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil e referente ã criação de uma comissão para prQ 

jetar um Curso Bãsico de Direitos Humanos, tendo como relator o 

Prof. Benjamin Albagli, decidiu-se, sem prejuizo de consulta então 

sugerida, a ser formulada ao Conselho Federal de Educação, confiar 
a materia ao exame do Conselheiro Sobral Pinto. Submetido ao Con 

selho, em seguida, o expediente nQ 09.758/80, de interesse da OAB/ 
/PA, referente ã Convenção Americana sobre Direitos Humanos,propôs 

o relator, Conselheiro Barbosa Lima Sobrinho, revisão de posições 
por parte do Brasil, de modo a permitir sua adesão ao referido pa~ 
to, seguindo-se pedido de vista, para reexame, por parte do Canse 

lheiro representante do Itamaraty, Embaixador Lindenberg Sette. Ato 

continu0, o Conselheiro Bernardo Cabral, relator do Processo nQ 

028.202/79, de interesse da Sociedade Paraense de Direitos Humanos 

e referente a invasão de terras no Estado do Parã, solicitou adia-
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menta da votação, por nao ter ainda recebido informações que consi 
derava imprescindiveis ao exame do feito. Concluindo, passou-se ã 
anãlise do Processo nQ 028.082/79, de interesse da Associação Bra 
sileira de Educação, referente ao Vigésimo Quinto Aniversãrio da 
Proclamação Universal dos Direitos Humanos, tendo como relator o 
Prof. Benjamin Albagli, substituido pelo Conselheiro Sobral Pinto, 
com decisão no sentido de se submeter a matéria ao Conselho Federal 

de Educação e ãs escol as mi 1 i tares. O Processo continua com o Prof. 
Sobral Pinto. Encerrada a parte destinada ao exame de processos, 
o Sr. Presidente acolheu apelos no sentido de se insistir quanto 
a esclarecimentos relativos a tortura do estudante Marcelo Amorim 
(processo nQ MJ-021.312/81), garantias ao jornal "O Guaporé"(Parã) 
e informações da Secretaria de Segurança e da Corregedoria de Jus 
tiça de Minas Gerais com referência ao Processo nQ 017.730/79, em 
que e interessado o Deputado Genival Tourinho. O Conselheiro Ben 
jamin Moraes sugeriu ao Presidente a publicação das sumulas de de 
cisões do CDDPH nos õrgãos bficiais. Por sugestão dos Conselhei 
ros Bernardo Cabral, Nilo Coelho e Julio Martins, estabeleceu-se 
que a prõxima reunião tenha como data o dia 27 de julho, de modo 
: permitir o comparecimento dos Conselheiros que,integrando o Con 
gresso Nacional, estarão afastados de Brasil ·ia durante o recesso 
parlamentar. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião 
e foi lavrada a presente ata por mim, Euclides Pereira de Mendonça. 
em Brasilia, aos 15 dias do mês de julho de 1982, a qual vai por 
todos assinada. 
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ATA DA REUNI~O ORDIN~RIA DE 27/07/82 

As quinze horas do dia 27 de julho do ano de mil 
novecentos e oitenta e dois, reuniu-se o Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana, no Gabinete do Ministro da Justiça, em 
Brasilia, sob a Presidência do titular desta Pasta, presentes os 
seguintes Conselheiros: Professor Benjamin de Moraes Filho,Pedro 
Calmon Muniz de Bitencourt, Barbosa Lima Sobrinho, Geraldo Monte 
dônio Bezerra de Menezes, E~baixador Luiz Paulo Lindenberg Sette, 
Doutores Inocêncio Mãrtires Coelho, Mãrio Sergio Duarte Garcia e 
Senador Nilo CoP.lho. Verificada a existência de quorum, inicia 
ram-se os trabalhos com a imediata aprovação, por unanimidade, da 
Ata referente ã reunião anterior, de 15/06/82. Entre os assuntos 
gerais e as preliminares, logo a seguir objeto da atenção do co 
lendo Conselho, o Conselheiro Barbosa Lima Sobrinho referiu-se a 
Lei nQ 5.763/71, que estabelece, em seu Artigo 3Q, § l, serem se 
eretas as sessões do C.D.D.P.H., "salvo decisão contrãria da maiQ 
ria absoluta de seus membros", ã ab-rogaçao do AI-5, e ao proces 
so de abertura conduzido pelo Senhor Presidente da República, prQ 
pondo ao Presidente do Conselho que se estudasse a viabilidade de 
que a imprensa tivesse acesso a futuras reuniões do Colegiado, i~ 
clusive çom o objetivo de que seu proficuo trabalho fosse divulg~ 
do. A presença dos jornalistas poderia ser, ate mesmo, limitada, 
com sua exclusão nos casos em que o segredo se imponha quando do 
exame de assuntos considerados de carãter sigiloso, tendo propo~ 

to, por fim, que o exame da matéria fosse incluida na ordem do 
dia da reunião de agosto. O Presidente do Conselho solicitou ã 
Secretaria que adotasse as medidas pertinentes para que a propo~ 

ta recém-apresentada fosse considerada na prõxima reunião. O Dou 
tor Inocêncio Mãrtires Coelho, em seguida, transmitiu pleito do 
Subprocurador Helio Pinheiro da Silva no sentido de apresentar, 
pessoalmente, ao C.D.D.P.H. exposição real dos fatos relativos a 
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sua atuação,em Pernambuco, para a pertinente conclusão do inqueri 
to relativo ao denominado 11 caso da Mandioca 11

, uma vez que vem sen 
do acusado pela imprensa, injustamente, sem direito de defesa ade 
quada, de ter participado, ter estado presente ou emprestado sua 
chancela a torturas que teriam sido praticadas contra os indicia 
dos como autores do assassinato do Subprocurador Pedro Jorge Melo. 
Sua proposta foi deferida, tendo o Presidente do Conselho deixado 
a seu critério a tarefa de fixar a data para a pretendida exposi
ção, a qual, se possível, poderia ocorrer na prõxima sessão. O r~ 
presentante da OAB, Conselheiro Mãrio Sergio Duarte Garcia, regi~ 
trou a honra com que comparecia,de novo, a uma reunião do CDDPH, 
apresentando, a seguir, algumas indicações constantes de documen
tos que entregou ã Presidência com pedido de adoção das necessa 
rias providências preliminares cabíveis para futuras decisões do 
Colegiado. Levou, também, ao conhecimento do Conselho fato que 
considerou tentativa de intimidação que estaria sendo exercida con 
tra sub-sessões da Ordem dos Advogados do Bras i 1 - São Paul o, por 
parte da Polícia Militar do Estado, através da exigência de ates
tados de ideologia de seus associados. Sobre o assunto, o Conse
lheiro Barbosa Lima Sobrinho lembrou o caso das denominadas 11 Cas 
sações Brancas 11 e esclareceu que, quando ~inda parlamentar, fora 
relator de Projeto de Lei que proibia a exigência de atestados de 
ideologia nos sindicatos. Esse projeto teve como relator inicial 
o Doutor Milton Campos, que lhe dera parecer favorãvelpe fora,po~ 
teriormente, objeto de emenda proposta por Pedro Aleixo,favorãvel 
ã eliminação de todos os atestados. O Conselheiro Barbosa Lima 
Sobrinho concluiu afirmando que o CDDPH não pode aceitar esse ti 
po de exigência policial, que fere o conceito de democracia. Logo 
a seguir, o C.D.D.P.H. aprovou voto formulado pelo Conselheiro G~ 
raldo MontedÕnio Bezerra de Menezes para o pronto restabelecimen
to do Conselheiro Sobral Pinto que,hã pouco, fora vitima de um in 
farto. A respeito, o representante da OAB, pouco depois,declarou 
que havia mantido, naquela mesma manhã, contato com o medico do 
Conselheiro Sobral Pinto, de quem obtivera a informação de que 
seu paciente deveria retornar ã casa jã na semana seguinte. Pedin 
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do a palavra, o Professor Benjamin de Moraes Filho, ã luz de in
formações prestadas pela OAB-GO, pediu revisão do Processo refe 
rente ao assassinio do Advogado Francisco Pinto Montenegro, no que 
foi atendido. O Presidente, subseqfientemente, prestou esclareci 
mentos sobre três das indicações apresentadas pelo representante 
da OAB: 1) assassinato do advogado Gabriel Pimenta, no Parã,regi~ 

trando o exemplar atendimento, por parte do Governador do Estado, 
das solicitações do Ministério da Justiça, e que, a respeito das 
investigações, a policia estadual, em colaboração com a federal, 
estaria prestes a chegar a uma conclusão, a qual seria, logo, to! 
nada publica. A propõsito do referido assassinato, referiu-se, 
ainda, ã morte violenta de ~utro advogado, e jornalista, Tobias 
Granja, ocorrida em Alagoas, cujas investigações haviam, justame~ 
te, terminado na prisão e indiciação dos responsãveis; 2) sobre 
a questão das prisões, afirmou constituir o problema carcerãrio 
uma das metas prioritãrias do Ministério da Justiça, com vistas 
ã melhoria das penitenciãrias, para o que o Governo jã aplicou,em 
1981, 12 bilhões de cruzeiros, independente da tramitação no Sen~ 

do de 18 outros projetos, no valor de 23 bilhões de cruzeiros, jã 
colocados ã disposição do Ministério da Justiça, com aprovação do 
Conselho de Desenvolvimento Social, na Cai~a Econõmica Federal. 
Admitiu que a situação em que se encontram o Rio de Janeiro e São 
Paulo, no setor, são as piores, mas que a violência nas peniten
ciãrias constitui casos esporãdicos, sendo, infelizmente,uma cons 
tante nas Delegacias de Policia. Sobre este tõpico, o Conselhei-
ro Benjamin de Moares Filho informou que o Departamento Peniten 
ciãrio Federal acabara de elaborar volumoso relatõrio sobre o sis 
tema penitenciãrio do Rio de Janeiro e estava iniciando, exatame~ 
te naquele momento, _ trabalho anãlogo em São Paulo; 3) finalmente, 
o Presidente do Conselho referiu-se ao problema dos atestados ideo 
lÕgiéos, confirmando ao C.D.D.P.H. que o assunto jã era do seu 
conhecimento, havendo o Ministério agido, de imediato, para veri
ficar que a medida não se originara de determinação da ãrea fe
deral, e sim que tinha carãter local e restrito, tendo sido sust~ 
da por ordem do Governador do Estado. Terminada a fase prelimi-
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nar da reunião, foram examinados os processos inscritos na Pauta. 
Sobre o Processo MJ-017.510/80, de interesse da ABE, de apelo em 
favor dos professores mineiros grevistas e por isso punidos, re
solveu o Conselho: a) que a Secretaria agradecesse, por oficio,as 
informações recebidas do Secretãrio de Educação de Minas Gerais e, 
b) que se aguardasse, para decisão final sobre o processo,manifes 
tação por parte do Conselheiro Benjamin Albagli, uma vez que o do 
cumento encontrava-se, ainda, em diligência, muito embora reconh~ 
cesse ser a greve de funcionãrios públicos ilegal e constituir cri 
me previsto na Lei de Segurança Nacional. No que respeita ao Pr~ 

cesso MJ-006.104/82, de interesse da ABI, referente ao diãrio "O 
Guaporé", de Rondônia, o C.D.D.P.H. aprovou o parecer de seu rel~ 

tor, Conselheiro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, no senti
do de que fosse o mesmo arquivado,ã luz do laudo pericial forneci 
do pelas autoridades estaduais, e de que cõpia do mesmo fosse re
metido, para conhecimento, ã diretoria do mencionado jornal. Con 
siderou, a seguir, o C.D.D.P.H. que a matéria objeto do Processo 
MJ-003.536/82, proposta pela ABE, no sentido de que o aumento dos 
aluguéis passasse a ser vinculado ãs modificações do salãrio mini 
mo não se inseria entre aquelas de sua competência legal ,decidi~ 
do-se por seu arquivamento. Sobre o Processo MJ-019.332/80, ref~ 

rente ao pedido de Clãudio Ernesto Amante de orientação para que 
possa vir a obter folha corrida para se inscrever na OAB, o rela
tor, Conselheiro Mãrio Sérgio Duarte Garcia, informou que, de fa 
to, entre as exigências para a inscrição na Ordem, consta a de 
que o pretendente não tenha sido condenado pela Justiça, e apon
tou, como solução para o problema, que o interessado requeresse 
sua reabilitação. A seguir, o Conselheiro Benjamin de Moraes Fi
lho, relator do Processo MJ-018.798/80, de interesse de Luiz José 
Maria Soares, em seu parecer, afirmou que a documentação forneci
da pelo interessado não oferecia elemento de prova de suas aleg~ 
ções, e propôs que se oficiasse ao Corregedor-Geral da Justiça e 
ao Secretãrio de Segurança Publica do Estado de São Paulo solici
tando informações que permitam uma avaliação do mérito das decla 
rações do requerente. Sua proposta foi deferida. No exame se-
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guinte do Processo MJ-03.550/82, com documento da lavra da ABE,s~ 
bre a fome no Nordeste e no Brasil, o C.D.D.P.H. reconheceu que o 
problema se incluia entre os temas de sua competência, porque a 
Declaração dos Direitos Humanos defende o direito ã vida, mas re
conheceu não possuir o Colegiado meios adequados de atuação dire 
ta para sua solução, aprovando sugestões de que cõpia do Processo 
fosse remetida ao Ministério da Agricultura e ã Secretaria de Pl~ 

nejamento da Presidência da República. Em aparte, o Conselheiro 
Nilo Coelho levantou a hipõtese de que o autor do documento rela
tado, Professor Benjamin Albagli, tivesse se inspirado numa série 
de artigos escritos em Pernambuco por Nelson Chaves, criador do 
Instituto de Nutrição de Pe~nambuco, a qual obteve merecida repe! 
cussão, tendo, provavelmente, influ'ído na decisão governamental de 
destinar uma fatia do recém-criado FINSOCIAL para a alimentação. 
O Conselheiro Barbosa Lima Sobrinho ressaltou, então, os estudos 
pioneiros de Nelson Chaves no que concerne ã alimentação de cria~ 
ças na faixa de um a sete anos de idade. Em seu parecer sobre o 
Processo MJ-15.403/82, sobre Projeto de Lei que determina o afas
tamento de autoridade responsãvel por violação dos Direitos da 
Pessoa Humana, de interesse do autor do projeto, Deputado Agassiz 
Almeida, o Conselheiro Inocêncio Mãrtires Coelho esclareceu que o 
projeto foi examinado na Comissão competente da Câmara, onde rec~ 
beu um voto contrãrio, apresentado pelo Deputado Nilson Gibson, 
que se inspirou no fato de jã existir legislação a respeito, a 
qual garante os meios necessãrios de defesa a serem acionados :em 
tais caso, e de que o novo texto em 
existente. O C.D.D.P.H. aprovou a 
Processo formulada pelo Conselheiro 

nada inovava ou melhorava o 
proposta de arquivamento do 
Mãrtires Coelho. O Conselhei 

ro Duarte Garcia solicitou autorização para propor que se reite
rasse pedido de diligências sobre um proc~sso que não constava da 
Pauta. Referia-se ao Processo sobre a morte, na Delegacia da Co
marca de Glõria de Dourados, do detento Luiz Carlos, também conh~ 
cido por Francisco leité .Miranda. Sua sugestão para que a Secreta 
ria do C.D.D.P.H. solicitasse ã Justiça Militar do Estado de Mato 
Grosso cõpia dos autos que ali estariam retidos fói aprovada. Em 
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-seguida, o Conselheiro Benjamin de Moraes Filho propos voto de 
congratulação ao Conselheiro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes 
por sua oração aos jovens advogados brasileiros, o qual foi apro
vado, por unanimidade. Os restantes processos constantes da Pau 
ta não foram examinados por pedido de adiamento por parte de seus 
respectivos relatores e a ausência de um deles. Nada mais haven
do o ser tratado, encerrou-se a reunião e foi lavrada a presente 
ata, por mim, Rubens de Souza Sarmento, Secretãrio, substituto,em 
Brasília, aos dias de agosto de 1982, a qual vai por todos as 

si nada. 

... .. 

.., 
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Of. GM/S{JI9 6 O 
B R A S 1 L 

Em to de d:u.Jl,w 

Senhor Conselheiro 

I A, 

de 1982 

Em nome do Ministro de Estado da Justiça e 
Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, 

tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência cõpia de minuta 
da ata referente ã reunião de 15 de junho passado, bem como da 

-Pauta destinada aos trabalhos do CDDPH do presente mes de julho, 

cuja Sessão foi fixada para o prõximo dia 27. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Ex
celência protestos de alta estima e distinta consideração. 

Chefe e Secretãrio do CDDPH 

A Sua Excelência ·o Senhor 

Doutor GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES 

Membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
Rua Erotides de Oliveira 13 - Icarai 
NITEROI - RJ 
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OF/GM/SA:!_ 2 ~ t de 1982 

Senhor Conselheiro 

Em nome do Ministro de Estado da Justiça e 

Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Huma 

na, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência cópia de 

minuta da Ata referente à reunião de 27 de julho passado, bem 

como da Pauta destinada aos trabalhos do CDDPH do presentemês 

de agosto, a realizar-se em data a ser fixada, oportunamente, 

por telex. 

Aprovei to a oportunidade para renovar a Vos 

sa Excelência protestos de alta estima e consideração. 

Chefe 

A Sua Excelência o Senhor 

Doutor GERALDO MONTED0NIO BEZERRA DE MENEZES 

Membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 

Rua Erotides de Oliveira, 13 Icaraí 

NITERLH - RJ 
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ATA DA REUNIAO ORDINARIA 

DE 03/12/82 

~s quinze horas e quarenta minutos do dia 
3 de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e dois,re~ 
niu-se o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, 
no Gabinete do Ministro de Estado da Justiça, em Brasilia . 
Aberta a sessão pelo Secretãrio do CDDPH, na ausência do Ti 
tular da Pasta e sob a Presidência do Conselheiro Pedro Cal 
mon Muniz de Bitencourt foi a mesma encerrada por falta de 
quorum, tendo sido registrada a presença do referido Presi 
dente e dos Conselheiros Benjamin de Morais Filho e Deput~ 

do Julio Martins. Nada mais havendo a ser tratado, foi la 
vrada a presente ata, por mim, Euclides Pereira de Mendonça, 
Secretãt.io, em Brasília nos dias 6 de dezembro de 1982, a 
qual vai por todos assinada. 
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MINISTERIO DA JUSTIÇA 

Of.GM/SA~3 {) 1 
B R A S T L I A , 

Em ()r de ~ Yt_o de 1982 

Senhor Conselheiro 

Em nome do Ministro de Estado da Justiça e Pre
sidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, te
nho a honra de encaminhar a Vossa Excelência cõpia de minuta da 
ata referente ã reunião de 3 de dezembro em curso, bem como da 
Pauta destinada aos trabalhos do CDDPH na Sesão fixada para o 
prõximo dia 14. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vo s sa Exa. pr~ 
testos de alta estima e distinta consideração. 

~ 
--;;~ {) .~cA-

EUCLIDES PERE~RA DE MENDONÇA ' 
Chefe do Gabinete e - cretãrio do CDDPH 

A Sua Excelência o Senha ~ 
Dr. GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES 
Rua Erotides de Oliveira, 13 - Icarai 
NITEROI - RJ 
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ATA DA REUNIAO ORDIN~RIA DE 14/12/82 

As quinze horas e vinte e cinco minutos do dia qua
torze de dezembro do ano de hum mil novecentos e oitenta e dois, re~ 

niu-se o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, no Gabin~ 

te do Ministro de Estado da Justiça, em Brasilia, sob a Presidência, 

do Titular da Pasta, estando presentes os seguintes Conselheiros: Do~ 
teres JOSt BERNARDO CABRAL, BARBOSA LIMA SOBRINHO, INOCtNCIO M~RTI 

RES COELHO, BENJAMIN MORAIS FILHO, GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE ME 

NEZES, PEDRO CALMON MUNIZ DE BITTENCOURT, BENJAMIN ALBAGLI, Senador 

NILO COELHO, Deputado DJALMA BESSA e o Secretãrio RENATO XAVIER. Abe! 

ta a sessão verificou-se a existência de quorum. Procedeu-se, então 
a leitura da Ata referente a Reunião Extraordinãria comemorativa do 
11 D i a d a De f e s a d os O i r e i to s da P e s s. o a H um a n a 11 

, s e g u i d a d e S e s s ã o O r 

dinãria, a qual foi aprovada. O Conselheiro Jose Bernardo Cabral so 
licitou que se registrasse as razões de sua ausência nas Reuniões do 
CDDPH dos dias 3 e lO do referido mês. No primeiro caso, por razões 
climãticas que determinaram o fechamento do aeroporto do Rio de Ja 
neiro; no segundo por presidir Cerimônia anteriormente convocada p~ 

la OAB. Tambem justificaram suas ausências os Conselheiros Barbosa 
Lima Sobrinho e Benjamin Albagli e Bezerra de Menezes, retidos,igual 
mente no aeroporto no dia 3. No dia 10, sempre de dezembro, os Con 
selheiros Barbosa Lima Sobrinho e Benjamin Albagli participaram da 

mencionada Sessão da OAB, havendo o Conselheiro Albagli entregue co 
pias do discurso pronunciado, na ocasião, pelo Dr. Bezerra de Castro 

Filho, para conhecimento e anais do CDDPH; registrou-se que, nas 

reuniões do CDDPH, fala, sempre, no interesse dos Direitos Humanos e 
nao ~~ ~orne da ABE; lamentou, ainda, o arquivamento do Processo MJ-
003.536/82, referente a aumento dos alugueis, tendo, anteriormente, 
encaminhado carta ao Presidente do Conselho, recebida da viuva do 
Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva. A seguir, foi colocada em 
votação a ata da Reunião de 10/12/82, a qual foi aprovada. Apõs, o 
Presidente referiu-se ã carta dirigida ao Conselheiro Benjamin Alba 
bli, pela esposa do Procurador Pedro Jorge, tendo sido a mesma colo 
cada em discussão. O Conselheiro Inocêncio Mãrtires Coelho manifes 
tou-se a respeito. Os Conselheiros Jose Bernardo Cabral e Barbosa 
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Lima Sobrinho manifestaram-se sobre a apreensão de exemplares do jo~ 
nal "O POVO". O Conselheiro Barbosa Lima Sobrinho leu representação 
escrita. O Secretário do CDDPH referiu-se a seus contatos com o Di 

retor daquele diário e o Presidente do Conselho e Ministro de Estado 
da Justiça justificou as medidas que determinaram aquelas apreensões. 
Ainda sobre o assunto, pronunciou-se o Conselheiro Jose Bernardo Ca 

bral insistindo na necessidade de recurso ao Judiciário como medida 
para coibir eventuais desrespeitos ã lei, por parte da i mprensa. Ta_!!! 

bem falou o Conselheiro Benjamin Albagli que reconheceu corretas as 
medidas do Ministério da Justiça e referiu-se a um alegado acordo de 
um outro jornal com a pol1cia: "pode publicar matéria pornogrãfica 
desde que não ataque o Governo". Protestou, igualmente, contra prQ 
gramas de TV do tipo "Sala Especial". O Conselheiro Mãrtires Coelho 
leu of1cio de resposta a requerimento da viúva do Procurador Pedro 
Jorge, em adendo aos esclarecimentos que jã, anteriormente, prestara 
ao Conselheiro Benjamin Albagli. Interveio o Conselheiro Bernardo C~ 
bral depondo em favor da inteireza e probidade do Procu r ador-Geral da 
República, solicitando-lhe que explicasse, de vez, as razões da subs 
tituição do Procurador Pedro Jorge ã frente do denominado "Caso da 
Mandioca", o que foi feito. O Conselheiro Jose Bernardo Cabral enca 
minhou, a seguir, ao CDDPH denuncia de violação de Direitos Hu manos 

que estaria sendo perpetrada em Goiãs e de que seria responsãvel o 
Juiz de Direito da 15a. Vara de Goiânia. O Conselheiro Barbosa Lima 
Sobrinho citou o caso do jornalista Alencar de Melo, de Roraima,e do 

seu companheiro Pericles Peruci, que, do mesmo modo, se sentia ameaç~ 
do. A respeito indagou se haveria possibilidade de o Ministério da 

Justiça facilitar o acesso de representantes do Sindicato de Jorna 

listas e da OAB ã capital de Roraima, providenciando o necessãrio 

meio de transporte, o que foi de pronto atendido. O Conselheiro Ben 
jamin Albagli ap r esentou denuncia, por escrito, sobre assassinato de 
um popular por patrulha policial no Rio de Janeiro; referiu-se a ca 
s o de um p i n to r , mo r to n um a d e 1 e g a c i a , t a m b em no R i o d e J a n e i r o , cu j a 
causa mortis teria sido indicada como infarto, o que considerou po~ 

s1vel, mas não provãvel; referiu-se ao caso do cantor português, Se~ 

gio Godinho, que, preso teria sido espancado e torturado, propondo o 
cessamento desse tipo de atitude por parte da pol1cia brasileira. O 
Presidente do CDDPH, a respeito de todos os tõpicos acima, info r mou 
ao Colendo Orgão sobre as respectivas atuações do Ministério da Jus 
tiça, inclusive esclarecendo que, no caso do mencionado cantor po~ 



.. 
3 . 

tuguês, fora-lhe negado direito de fiança pela justiça e que seu c~ 

so encontrava-se sub-judice. Com o encerramento do exame dos assun 
tos gerais e preliminares, o CDDPH passou ao exame dos processos 

constante da Pauta do dia. Foram objeto de consideração os seguin 
tes processos: ref. 9.758/80 de interesse da OAB/PA, concermente a 
uma proposta de harmonização da Legislação brasileira para a even 
tual adoção da "Convenção Americana Sobre Direitos Humanos", 

relator, representante do Itamaraty, pediu adiamento do exame 
matéria ate que fosse designado o novo Chefe do Departamento de 
ganismos Internacionais do MRE; Processo MJ-07.248/81, relatado 

cujo 
da 
O r 

p~ 

lo Conselheiro Barbosa Lima Sobrinho, concernente ã ampla aplicação 
da denominada "Lei de Anistia" cujo parecer, aprovado, foi o da ex 
tensão dos benefícios do referido documento legal a todos, com revi 

são de todos os processos, nos casos pertinentes, sobretudo no que 
respeita ãqueles que foram injustiçados por razões políticas, mas 
sem apoio em atos institucionais e que, consequentemente, não foram 
beneficiados, pela referida Lei, caso em que se enquadram os que f~ 

ram punidos apenas por obedecerem ordens de seus superiores. A mo 
ção foi aprovada, havendo, então, o Presidente' do Conselho proposto 

que fosse a mesma encaminhada ã consideração do Senhor Presidente 
da Rep~blica, o que faria ele mesmo em seu subseq~ente despacho. D~ 

cidiu o CDDPH, concominantemente, remeter ofício ã ABI, por suge~ 

tão do Presidente da OAB, sobre a matéria. Seguiu-se o exame do 
processo MJ-017. 130/82, de interesse da ABI, que teve como relator 
o Conselheiro Bezerra de Menezes, sobre o sigilo das reuniões do 
CDDPH decorre, não de preceito regimental, mas de mandato legal e, 
pois, sugeriu que seu Presidente, o Ministro de Estado da Justiça, 
levasse ao Presidente da Rep~blica o pleito da alteração da Legisl~ 
ção em vigor, para a supressão do carãter sigiloso das reuniões. Pro 

pôs que a publicidade se tornasse a regra, e o sigilo a excessão. 
Os senhores Conselheiros examinaram, conforme lhes outorga a Lei, a 
hipõtese de dividir a Reunião em duas partes, uma P~blica e outra 
sigilosa, quando a matéria, por quaisquer razões, aconselhar a ado
ção de tal medida. As duas propostas foram aprovadas por unanimid~ 
de. A seguir, o Conselheiro Benjamin Morais Filho relatou o proce~ 
so MJ-016.544/82, de interesse da Ordem dos Advogados do Brasil ,se~ 
cional do Rio de Janeiro, o qual versava sobre "Violação de 
tos Humanos contra presos recolhidos ã Polinter". Aquele 

Direi
Colégio 

concluiu pela fundamentação das queixas em causa e determinou que 
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se oficiasse ãs autoridades competentes do mencionado Estado para 

solução do caso nos termos das sugestões formuladas, em relatõrio 
pertinente, pelo Departamento Penitenciãrio Federal, desse Minist~ 

rio. O processo MJ-017.706/80, respeitando a pedido de verificação 
p o r p a r te d o " r~ o v i me n t o d e J u s t i ç a e D i r e i to s Hum a n o s " , c o m s e d e em 
Porto Alegre, sobre o desaparecimento do Padre Jorge Oscar Adur,foi 
arquivado por não ter ficado comprovado o ingresso em territõrio n~ 

cional do referido prelado. O processo MJ-03.544/82, com noticia 
sobre surgimento de um novo "Esquadrão da Morte", em São Paulo,rel~ 
tado pelo Conselheiro Barbosa Lima Sobrinho, serã objeto de novas 

diligências junto ao Secretãrio de Segurança Publica daquele Estado. 
Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião e foi lavra 

da a presente ata por mim, Euclides Pereira de Mendonça, em Brasi- · 

lia, aos quatorze dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e 
oitenta e dois, a qual vai por todos assinada. 




