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AO ILMO. SR. FÁBIO WAJNGARTEN, MINISTRO-CHEFE DA SECRETARIA 

ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

  

 

LAURA PETIT DA SILVA, brasileira, diretora de escola aposentada, RG no 3.862.047-9 e 

CPF n° 989.148.398-34, com endereço na Rua Duílio, 529 - Bloco A - Apto 113, bairro da 

Água Branca, CEP 05043-020 - São Paulo, SP; TATIANA MERLINO DIAS DE 

ALMEIDA, brasileira, jornalista, RG nº 24.666.219-0 e CPF nº 280.045.128-95, com 

endereço na Rua Padre Machado, 778, apartamento 111, São Paulo – SP,  ANGELA 

MARIA MENDES DE ALMEIDA, brasileira, professora universitária aposentada, RG nº 

2.233.281-9 e CPF nº 021.480.438-03, com endereço na Rua Maria Antonia, 281, 

apartamento 1203, São Paulo – SP e MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES, brasileira, 

aposentada, RG nº 4.976.428-7 e CPF nº 074.022.218-06, com endereço na Rua Coração da 

Europa, 1395, São Paulo - SP; CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA, brasileira, 

aposentada, RG nº 7.991.581-4 e CPF nº 448.576.327-72, com endereço na Avenida 

Brigadeiro Luís Antônio, 993, apartamento 1008, São Paulo - SP vêm e SUZANA LISBOA 

XXX, por seus advogados (doc. 1), no prazo estabelecido pelo art. 3º da Lei nº 13.188/2015, 

requerer o exercício de 

DIREITO DE RESPOSTA 

em face de Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República 

(“SECOM”), decorrente de matéria publicada no Twitter e Instagram e Facebook, no dia 

5.5.2020, intitulada “Heróis do Brasil”, o que faz nos seguintes termos: 

1. Dos fatos 
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No dia 5.5.2020, a SECOM veiculou, em suas contas oficiais nas redes sociais Twitter, 

Instagram e Facebook1, imagem de reunião ocorrida em 4.5.2020 entre o Presidente da 

República, Jair Messias Bolsonaro, e Sebastião Rodrigues de Moura, o “Major Curió”, 

acompanhada do seguinte texto: 

 

                                                 
1 Acesso disponível em: https://twitter.com/secomvc/status/1257727277485473796?s=20;  
https://www.instagram.com/p/B_0Ks1PppXx/?igshid=1o913o57la445; e 
https://www.facebook.com/secomvc/ (publicação de 5 de maio, às 14:50) 
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A publicação da SECOM foi amplamente repercutida em veículos de imprensa nacionais 

como “O Globo”, “Correio Braziliense” e “Estadão”2. 

 

Sebastião Rodrigues de Moura, retratado como “herói nacional” em referida publicação, 

comandou a repressão à Guerrilha do Araguaia, no Pará, no final da década de 1960 e início 

da década de 1970. O militar já foi denunciado várias vezes pelo Ministério Público Federal 

por tortura, homicídio e ocultação de cadáver3, em suma, por crimes classificados pelo direito 

internacional como de “lesa humanidade”. 

 

No ano de 2009, o próprio “Major Curió” revelou pela primeira vez, ao jornal “O Estado de 

São Paulo”, com documentos e depoimentos, detalhes das torturas e dos assassinatos 

praticados contra dezenas de pessoas na região do Araguaia. Segundo Curió, “dos 67 

integrantes do movimento de resistência mortos durante o conflito com militares, 41 foram 

presos, amarrados e executados, quando não ofereciam risco às tropas”4. 

 

O relatório final da Comissão Nacional da Verdade (CNV), de 2014, relacionou Curió como 

um dos 377 agentes do Estado brasileiro que praticaram crime contra os direitos humanos na 

ditadura. A CNV apontou que o militar "esteve no comando de operações em que 

guerrilheiros do Araguaia foram capturados, conduzidos a centros clandestinos de tortura, 

executados e desapareceram". 

 

Recentemente, o Ministério Público Federal apresentou nova denúncia contra Curió e 

terceiros pelo homicídio qualificado e ocultação de cadáver de Lúcia Maria de Souza 

(“Sônia”), cometido “no exercício ilegal das funções que desempenhavam no Exército 

                                                 
2 Matérias acessíveis em: Bolsonaro recebe Major Curió, que comandou repressão à Guerrilha do Araguaia durante a 
ditadura; Bolsonaro recebe no Planalto Major Curió, agente de repressão na ditadura; Bolsonaro recebe major Curió, 
denunciado por crimes durante ditadura militar; consultadas em 9 de maio de 2020. 
Outros veículos de comunicação: Quem é o major Curió, recebido por Bolsonaro no Planalto;  
3 Íntegra dos documentos podem ser acessadas em: Força-Tarefa Araguaia; MPF denuncia major Curió por dois homicídios 
e ocultação de cadáveres durante a ditadura, consultados em 9 de maio de 2020. 
4 Declarações prestadas por Sebastião Curió na reportagem intitulada “Curió abre arquivo e revela que Exército executou 
41 no Araguaia”. Jornal “O Estado de São Paulo”, 20 de junho de 2009, jornalista autor Leonêncio Nossa. Disponível em: 
Curió abre arquivo e revela que Exército executou 41 no Araguaia, consultado em 9 de maio de 2020. No mesmo sentido, 
NOSSA, Leonencio. Mata! O major Curió e as guerrilhas no Araguaia. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 22. 
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brasileiro, em contexto de ataque generalizado e sistemático – com pleno conhecimento e 

domínio das circunstâncias deste ataque – contra opositores do regime ditatorial e 

população civil”5. 

 

Além de retratar este reconhecido torturador e assassino da ditadura militar como “herói 

nacional”, a SECOM, em tal publicação, refere-se de maneira difamatória às vítimas da 

ditadura militar, especificamente ao grupo formado por integrantes do Partido Comunista do 

Brasil (PCdoB) e camponeses da região do Araguaia (TO) que, entre 1972 e 1975, realizaram 

atos de resistência e oposição à ditadura militar. São retratados como “inimigos internos” e, 

segundo a SECOM, representam o “totalitarismo socialista, responsável pela morte de 

aproximadamente 100 milhões de pessoas ao redor do mundo”. 

 

Como é de conhecimento geral, os guerrilheiros do Araguaia eram militantes do PCdoB que 

se deslocaram de vários Estados do país e se instalaram nas proximidades do Rio Araguaia a 

fim de organizar um movimento de resistência armada ao regime militar brasileiro a partir da 

mobilização da população rural local. No início do ano de 1972, registra-se que havia quase 

setenta militantes da organização na área, bem como um número indeterminado de 

camponeses que se juntaram ao movimento. 

 

Os guerrilheiros foram submetidos a detenções arbitrárias, torturas e desaparecimentos 

forçados praticadas pelo Estado Brasileiro, tendo sido a repressão política e militar à 

Guerrilha do Araguaia responsável por quase metade do número total de desaparecidos 

políticos no Brasil6. 

 

A campanha de extermínio perpetrada pela ditadura militar contra estes guerrilheiros levou à 

condenação do Estado Brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 

                                                 
5 Íntegra pode ser vista em http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-
imprensa/documentos/2019/denuncia_cota_ft_araguaia_mpf_assassinato_sonia_guerrilha_araguaia_proc_1004982-45-
2019-4-01-3901.pdf, consultado em 9 de maio de 2020. 
6 MPF. Relatório de Atuação do Grupo de Trabalho Justiça de Transição. Atividades de Persecução Penal desenvolvidas 
pelo MPF. 2011/2017. Segundo o Dossiê dos Mortos e Desaparecidos, de 1995, aponta-se sessenta e quatro ativistas 
identificados, número de guerrilheiros que varia conforme a fonte. In: Dossiê dos mortos e desaparecidos políticos a partir 
de 1964. Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 1995.  
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Gomes Lund e outros vs. Brasil. Também no contexto de violações praticadas pela ditadura 

se deu a condenação do Brasil no caso Vladmir Herzog vs. Brasil. 

 

Considerando a ilegalidade do conteúdo veiculado pela SECOM, a Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão (PFDC) requereu a instauração de investigação para responsabilização 

do Secretário Especial de Comunicação Social da Presidência, Fábio Wajngarten7.  

 

Segundo os Procuradores responsáveis, “ao celebrar e defender a repressão realizada pelas 

Forças Armadas na Guerrilha do Araguaia faz, como já adiantando, apologia à prática de 

crimes contra a humanidade e de graves violações aos direitos humanos, na contramão do 

Estado Democrático de Direito e dos princípios fundamentais da Constituição brasileira” 

(doc. 2). 

 

Não custa lembrar que o próprio Estado brasileiro reconheceu os ilícitos praticados por seus 

agentes com a edição da Lei nº 9.140/95, na qual assume a responsabilidade pelo “assassinato 

de opositores políticos”.  

 

Para que não restem dúvidas quanto à pertinência do direito de resposta no presente caso, 

passa-se a expor, com maiores detalhes, i) a legitimidade do pedido de publicação de 

resposta, ii) as conclusões obtidas pela Comissão Nacional da Verdade envolvendo o “Major 

Curió” e a guerrilha do Araguaia, iii) as decisões proferidas pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos envolvendo o período da ditadura militar, em especial a Guerrilha do 

Araguaia. 

 

 

2. Da legitimidade para apresentação do pedido de veiculação de resposta da Lei 

13.188/2015: 

 

                                                 
7 Notícia pode ser vista em PFDC pede investigação de Wajngarten por chamar Major Curió de 'herói', consultado em 9 de 
maio de 2020. 
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As requerentes são reconhecidas como vítimas da Ditadura Militar brasileira ou são familiares de 

vítimas, conforme relatório da Comissão Nacional da Verdade, disponível em projeto digital 

chamado de Memórias Reveladas: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br.  

 

A requerente Laura Petit da Silva é irmã de Maria Lúcia Petit da Silva, professora, executada em 

1972, Jaime Petit da Silva, estudante universitário, desaparecido forçadamente em 1973 e Lúcio 

Petit da Silva, engenheiro, desaparecido forçadamente em 1974. Os três irmãos de Laura eram 

militantes do PCdoB. Laura foi uma das testemunhas do caso na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos Gomes Lund e outros vs. Brasil.  

 

Tatiana e Angela são, respectivamente, sobrinha e viúva de Luiz Eduardo Merlino, morto em 19 

de julho de 1971 nas dependências do DOI na Rua Tutóia, em São Paulo. Luiz, jornalista, tinha 

23 anos na época; foi torturado até a morte e teve seu corpo vilipendiado por Ustra e seus 

comparsas no mesmo contexto de perseguições sistemáticas e graves violações de direitos 

humanos levados a cabo pela Ditadura Militar brasileira. 

 

Maria Amélia foi presa em dezembro de 1972. Foi torturada por um agente da Operação 

Bandeirantes, tendo sofrido violência sexual, física e psicológica, além de ter sido separada 

dos filhos pequenos, Janaína Teles, que tinha 5 anos e Edson Teles, que tinha 4 anos, no 

momento da prisão. 

Criméia Alice foi presa em São Paulo, em 1972, grávida de 6 meses, sofreu tortura em São 

Paulo e em Brasília até dar à luz a seu filho, quando foi separada deles, só o reencontrando 53 

dias após o parto, quando ele estava desnutrido e dopado.  

 

Suzana Lisboa foi militante política e viúva de Luiz Eurico Tejera Lisboa, preso ilegalmente e 

morto pela ditadura militar em 1972. 

 

Além disso, a todos os brasileiros é garantido o direito à memória e à verdade, isto é, o 

direito ao “reconhecimento da memória e da verdade como Direito Humano da cidadania e dever 

do Estado”; deveres estes que se desdobram em dois: o dever de “preservar a memória histórica e 

a construção pública da verdade”; e de “modernizar a legislação relacionada com promoção do 
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direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia”, nos termos do artigo 2º, Eixo VI do 

Plano Nacional de Direitos Humanos 3, publicado no Decreto 7.037 de 2009, ainda em vigor. 

 

A SECOM, ao tratar de opositores da ditadura militar que foram brutalmente torturados e 

assassinados como “inimigos nacionais” e exaltar seus próprios torturadores e assassinos como 

“heróis”, viola qualquer senso de moralidade e justiça, e também os direitos à memória e verdade. 

Viola, também, direitos da personalidade das vítimas diretas e indiretas da ditadura como honra, 

reputação, nome e imagem, aptas a ensejar o direito de resposta. Ao negar a história e retratar 

opositores da ditadura militar como inimigos da nação, a SECOM relativizou o valor de suas 

vidas, tratando-os como “subcidadãos”. Ao exaltar seus torturadores, negou suas dignidades. 

 

Não são inéditas as tentativas do governo do Presidente Jair Bolsonaro de negar as atrocidades da 

ditadura militar. Em 25.3.2019, por exemplo, em atitude ilegal e inconstitucional, o Exmo. Sr. 

Presidente da República Jair Bolsonaro determinou às Forças Armadas Brasileiras que adotassem 

providências para a celebrar o Golpe Militar de 1964.  

 

O direito à memória e à verdade tem sido sistematicamente reconhecido pelos tribunais 

brasileiros como parte indissociável da dignidade humana, seja na perspectiva da proteção da 

identidade e, portanto, da formação da autonomia, seja como um forma de ver-se livre do medo, 

da angústia, da incerteza, em uma noção mais ampla de preservação e proteção da integridade. A 

proteção da dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado brasileiro, conforme prevê o 

artigo 1º, III da Constituição Federal de 1988.  

 

Vários casos têm obtido amparo judicial para reconhecer, por um lado, o direito subjetivo, líquido 

e certo, à memória e à verdade; e, por outro, o correspondente dever do Estado de respeitar (não 

violar diretamente), proteger (preservar a integridade do direito face a terceiros) e realizar 

(promover ativamente medidas para concretização) o direito à memória e à verdade (STF - Rcl. 

11949, Rel. Carmen Lucia, j. 16.2.2017; STJ, RESP 1.434.498, 3ª T., Rel. Paulo Sanseverino, j. 

9.12.2014; dentre outros).  

 

Tais decisões judiciais lidam com o direito à memória e à verdade em diversos aspectos: na 

necessidade de se promover uma investigação criminal sobre as graves violações a direitos 
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humanos, identificando fatos e partícipes; no acesso a documentos antes classificados como 

sigilosos; na declaração civil de nexo de causalidade entre a atuação de agentes do Estado e danos 

sofridos pelas famílias e vítimas de violações de direitos humanos na Ditadura civil-militar; na 

retificação de certidões de óbito, como no emblemático caso Herzog. 

 

No âmbito internacional, então, não há dúvidas de que o direito à memória e à verdade é um 

direito humano fundamental que deve ser garantido pelos Estados. 

 

A Organização das Nações Unidas no documento Question of the impunity of perpetrators of 

human rights violations (civil and political), de 1997, reconheceu o direito à verdade como 

inalienável, devendo haver a garantia de sua efetivação, de modo a cumprir com o dever de 

“lembrar”.  

 

Em outros documentos, como a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas 

contra o Desaparecimento Forçado, ratificada pelo Brasil em 2007 (Decreto nº 8767/16), 

destacou-se o direito das vítimas de conhecerem a verdade sobre desaparecimentos forçados, 

reafirmando a importância da verdade para a prevenção e combate a desaparecimentos.  

 

A Resolução 2005/66 do Conselho de Direitos Humanos da ONU (CDH), por sua vez, 

reconheceu o direito à verdade em casos de graves violações de direitos humanos (gross 

violations).  

 

A previsão de tal direito é um investimento na transparência presente, no não esquecimento, 

portanto, na memória, bem como em políticas voltadas à preservação de arquivos e à investigação 

de violações passadas visando a sua não repetição no presente.  

 

Fica demonstrada, assim, a legitimidade das requerentes para propor o presente pedido de 

publicação de resposta. 

 

 

3. Do relatório final da Comissão Nacional da Verdade – O “Major Curió” e a guerrilha 

do Araguaia 
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Sebastião Rodrigues de Moura, o Major Curió, atuou no contexto da Guerrilha do Araguaia e 

era um dos militares à frente da Casa Azul, um centro clandestino de tortura.  

 

Inúmeras foram as operações empreendidas pelas Forças Armadas para identificar e eliminar 

a dissidência política na região do Araguaia. Segundo relatório oficial produzido pela 

Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP-SDH), o regime militar 

mobilizou, entre abril de 1972 e janeiro de 1975, um contingente estimado entre três e dez 

mil homens do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal e Polícia Militar do Pará, 

Goiás e Maranhão8, para enfrentar menos de uma centena de guerrilheiros. 

 

Major Curió chegou a Araguaína em 16 de maio de 1973 e, para evitar suspeitas, 

apresentava-se como engenheiro civil do Incra, no Projeto Fundiário Araguaína. Era também 

conhecido como “Doutor Luchini” e circulava na cidade em carro sem identificação militar, 

junto a outros agentes disfarçados. 

 

À “Casa Azul”, centro de tortura comandado por Curió, eram encaminhados os guerrilheiros 

capturados vivos. Lá, eram realizados os interrogatórios dos prisioneiros considerados mais 

importantes, sempre conduzidos pelos membros mais experientes das Forças Armadas.  

 

Segundo a CNV, durante a Guerrilha do Araguaia, “fez-se necessária a utilização de mão de 

obra qualificada, as chamadas ‘turmas de interrogatório’, que ficavam alocadas nos 

‘centros de triagem de presos’ e possuíam formação específica para essas atividades. (...) A 

própria existência de agentes especializados em ‘interrogatório’ – comprovada nos 

relatórios militares – vai de encontro à tese de que os inúmeros episódios de tortura não 

passavam de excessos cometidos por agentes individuais. Os relatos dos torturados apontam 

para o caráter sistemático das violações, quando não apenas constatam a presença de 

‘especialistas’, como a existência de uma espécie de metodologia de tortura ”. 
                                                 
8 SEDH – CEMDP. Direito à Memória e à Verdade: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Brasília: 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, ano 2007, pág. 195. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-
conteudo/memoria-e-verdade/direito-a-memoria-e-a-verdade-2013-comissao-especial-sobre-mortos-e-desaparecidos-
politicos/view, consultado em 9 de maio de 2020. 
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Curió foi um dos comandantes da denominada “Operação Sucuri”, que infiltrou 32 agentes 

disfarçados na região. Os militares circulavam no cotidiano da população e levantavam 

informações sobre a guerrilha.  

 

Finda a Operação Sucuri, foi deflagrada, em 7.10.1973, a terceira e última campanha de 

enfrentamento ao movimento dissidente, denominada “Operação Marajoara”, na qual Curió 

teve destacada participação como Comandante do Posto Marabá e da Base da Bacaba. 

Integrava, portanto, a cadeia de comando dos órgãos envolvidos no desaparecimento e morte 

dos militantes.  

 

“45. Segundo relato do próprio Curió, havia uma série de atividades 

clandestinas desenvolvidas pelos agentes do Estado na região. Em entrevista 

ao jornalista Leonêncio Nossa, 71 Curió afirma que foi designado pelo 

tenente-coronel Léo Frederico Cinelli, chefe do Centro de Triagem e 

Informação (CIT), para prender Dinalva Oliveira Teixeira (Dina) e Luisa 

Augusta Garlippe (Tuca). Ambas foram detidas e entregues desarmadas para 

Cinelli, que, segundo Curió, é ‘quem deve falar sobre isso’. Documentos 

militares comprovam a presença de Cinelli na região, deslocando-se entre 

Marabá, Xambioá e Bacaba durante a Operação Marajoara, quando foi 

elogiado pelo general Milton Tavares de Souza, comandante do CIE, por sua 

participação na montagem do sistema de informações na área. De acordo com 

o general, a atuação de Cinelli no combate aos guerrilheiros foi de grande 

valia para o êxito das operações. Além de Dina e Tuca, Curió apontou também 

a prisão de Dinaelza Santana Coqueiro (Maria Dina) por colaboradores do 

Exército na casa dos sitiantes Bernardino e Maria, em Brejo Grande do 

Araguaia. Posteriormente, na Casa Azul, o tenente-coronel Léo Frederico 

Cinelli mandou Curió buscar Maria Dina de helicóptero. [...] Maria Dina 

ficou dois dias de tortura na Casa Azul. O sargento Santa Cruz disse que a 

viu embarcar com Curió num helicóptero, [...] [foi levada] até a casa de 
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Galego. Após uma hora de caminhada, o grupo parou. Maria Dina estava 

sentada no chão quando os militares descarregaram as armas”. 

 

Segundo o Ministério Público Federal, “A ‘Operação Marajoara’, definida como 

‘descaracterizada, repressiva e antiguerrilha’, teve o objetivo de aniquilar as forças 

guerrilheiras atuantes na área e sua ‘rede de apoio’, camponeses que com eles mantinham 

ou haviam mantido algum contato. Nessa fase, houve o deliberado e definitivo abandono do 

sistema normativo vigente, decidindo-se pela adoção sistemática de medidas 

ilegais/criminosas que objetivavam o desaparecimento forçado dos opositores – sequestros e 

homicídios seguidos de ocultação dos cadáveres. Essa última campanha caracterizou-se pelo 

intenso grau de violência, especialmente por dois aspectos: eliminação definitiva dos 

militantes, mesmo quando rendidos ou presos com vida; e forte repressão aos moradores 

locais como forma de obter informações, obstar a ação de supostos apoiadores e fazer cessar 

o movimento dissidente”9. 

 

Major Curió foi incluído no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade como 

um dos 377 agentes do Estado brasileiro que praticaram crimes contra os direitos 

humanos. Os fatos revelados pela CNV levaram à apresentação de uma série de denúncias 

criminais contra Curió pelas torturas, homicídios e ocultações de cadáveres por ele 

praticados. 

 

4.  Das condenações do Estado Brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos e da obrigação do Estado e seus órgãos manterem aderência à memória e à 

verdade 

 

4.1. – Caso Gomes Lund e outros vs. Brasil (“Guerrilha do Araguaia”) 

 

                                                 
9 http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/forca-tarefa-araguaia-mpf-denuncia-
novamente-sebastiao-curio-por-crimes-na-ditadura-militar 
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O Caso Gomes Lund tratou da responsabilidade do Estado brasileiro pela detenção arbitrária, 

tortura e desaparecimento forçado de cerca de 70 pessoas, no contexto da “Guerrilha do 

Araguaia”.  

 

Em 24.11.2010, a Corte Interamericana considerou que, além de ter sido responsável pelo 

massacre, o Brasil ainda deixou de dar cumprimento ao dever de investigar e julgar os 

responsáveis pelo massacre ao promulgar a Lei da Anistia (Lei Federal nº 6.683/79), o que 

representa violação aos arts. 4º (direito à vida), 5º (direito à integridade pessoal), art. 7º 

(direito à liberdade pessoal), art. 8º (garantias judiciais), art. 13 (liberdade de pensamento e 

de expressão) e art. 25 (proteção judicial) da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos.  

 

No que toca especificamente ao direito à verdade e à memória, ponderou a Corte 

Interamericana que é dever do Brasil tomar medidas para que eventos como o massacre não 

mais ocorram.  

 

Nesse sentido, o dever de preservar a memória e a verdade se traduzem em medidas 

administrativas visando lutar contra o esquecimento, como pela instituição das comissões da 

verdade, pela propositura de ações judiciais cíveis e criminais contra os responsáveis e pela 

realização de cerimônias, publicação da sentença e, por fim, pesquisa, sistematização e 

publicação de informações sobre a violação de direitos humanos.  

 

A Corte Interamericana, para atender ao direito à memória e à verdade, determinou que o 

Brasil reconhecesse publicamente a responsabilidade pelas violações de direitos 

humanos (perseguições políticas, assassinatos, torturas, desaparecimento forçados etc.) 

realizado por agentes oficiais do Estado no período: 

 

277. A Corte Interamericana valora positivamente as iniciativas de 

reconhecimento de responsabilidade interna e as numerosas medidas de 

reparação informadas pelo Estado. Entretanto, como fez em outros casos, para 

que o reconhecimento interno surta plenos efeitos, o Tribunal considera que o 
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Estado deve realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade 

internacional, em relação aos fatos do presente caso, referindo-se às violações 

estabelecidas na presente Sentença. O ato deverá levar-se a cabo mediante uma 

cerimônia pública em presença de altas autoridades nacionais e das vítimas do 

presente caso. O Estado deverá acordar com as vítimas e seus representantes a 

modalidade de cumprimento do ato público de reconhecimento, bem como as 

particularidades que se requeiram, como o local e a data da realização. Esse ato 

deverá ser divulgado pelos meios de comunicação e, para sua realização, o 

Estado dispõe do prazo de um ano, contado a partir da notificação da presente 

Sentença. 

 

Ademais, a Corte ponderou que o Estado brasileiro tem o dever permanente de zelar pela 

verdade e buscar a reparação moral das graves violações de direitos humanos ocorridas no 

contexto da Guerrilha do Araguaia. Nesse sentido é o parágrafo n.º 297 da sentença da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, de 24.11.2010: 

 

297. Quanto à criação de uma Comissão da Verdade, a Corte considera que se 

trata de um mecanismo importante, entre outros aspectos, para cumprir a 

obrigação do Estado de garantir o direito de conhecer a verdade sobre o 

ocorrido. Com efeito, o estabelecimento de uma Comissão da Verdade, 

dependendo do objeto, do procedimento, da estrutura e da finalidade de seu 

mandato, pode contribuir para a construção e preservação da memória histórica, 

o esclarecimento de fatos e a determinação de responsabilidades institucionais, 

sociais e políticas em determinados períodos históricos de uma sociedade. Por 

isso, o Tribunal valora a iniciativa de criação da Comissão Nacional da Verdade 

e exorta o Estado a implementá-la, em conformidade com critérios de 

independência, idoneidade e transparência na seleção de seus membros, assim 

como a dotá-la de recursos e atribuições que lhe possibilitem cumprir eficazmente 

com seu mandato. A Corte julga pertinente, no entanto, destacar que as 

atividades e informações que, eventualmente, recolha essa Comissão, não 

substituem a obrigação do Estado de estabelecer a verdade e assegurar a 

determinação judicial de responsabilidades individuais, através dos processos 

judiciais penais. 
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A Corte ainda obrigou o Estado brasileiro a realizar o que a doutrina denomina de 

“formatação democrática” das instituições protagonistas da ditadura, como as Forças 

Armadas10.  

 

Nesse sentido, o Estado deve reconstituir a verdade dentro do corpo das Forças Armadas e 

estabelecer orientações e diretrizes para que os fatos não ocorram novamente: 

 

283. A Corte considera de maneira positiva a informação do Brasil sobre os 

programas de capacitação das Forças Armadas. Este Tribunal julga importante 

fortalecer as capacidades institucionais do Estado, mediante a capacitação de 

integrantes das Forças Armadas sobre os princípios e normas de proteção dos 

direitos humanos e os limites a que devem ser submetidos. Para essa finalidade, o 

Estado deve dar prosseguimento às ações desenvolvidas e implementar, em um 

prazo razoável, um programa ou curso permanente e obrigatório sobre direitos 

humanos, destinado a todos os níveis hierárquicos das Forças Armadas. Como 

parte dessa formação, deverá ser incluída a presente Sentença, a jurisprudência 

da Corte Interamericana a respeito do desaparecimento forçado de pessoas, de 

outras graves violações aos direitos humanos e à jurisdição penal militar, bem 

como às obrigações internacionais de direitos humanos do Brasil, derivadas dos 

tratados nos quais é Parte.  

 

Além disso, é dispositivo da sentença as obrigações de o Estado brasileiro i) publicar no 

espaço de 1 ano a sentença em que sua responsabilidade foi reconhecida pela Corte; ii) 

realizar cerimônia pública de reconhecimento de responsabilidade e iii) buscar, sistematizar e 

publicar informações sobre os eventos da Guerrilha do Araguaia. 

 

12. O Estado deve realizar as publicações ordenadas, em conformidade com o 

estabelecido no parágrafo 273 da presente Sentença.  

 

                                                 
10 André de Carvalho Ramos, Curso de Direitos Humanos, 1ª Edição, São Paulo, Saraiva, 2014, pág. 623. 
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13. O Estado deve realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade 

internacional a respeito dos fatos do presente caso, em conformidade com o 

estabelecido no parágrafo 277 da presente Sentença. 

 

16. O Estado deve continuar desenvolvendo as iniciativas de busca, 

sistematização e publicação de toda a informação sobre a Guerrilha do 

Araguaia, assim como da informação relativa a violações de direitos humanos 

ocorridas durante o regime militar, garantindo o acesso à mesma nos termos do 

parágrafo 292 da presente Sentença. 

 

No entanto, em vez de cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

publicando “toda a informação sobre a Guerrilha do Araguaia”, bem como as informações 

relativas “a violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar”, a SECOM faz 

exatamente o oposto: mente ao exaltar como herói uma pessoa que é reconhecida pela prática 

de sequestro, tortura, homicídio e ocultação de cadáver durante a ditadura cívico-militar. 

 

A publicação do SECOM, como facilmente se nota, é frontalmente ilegal e ofensiva, na 

medida em que glorifica e distorce um passado que o Brasil tem o dever revelar, preservando 

o direito à verdade e à memória e tomando medidas para que as violações aos direitos 

humanos não se repitam.  

 

Nunca é demasiado lembrar que os tratados internacionais possuem status supralegal e 

infraconstitucional por força da decisão do E. Supremo Tribunal Federal no RE 466.343 e sua 

violação importa não apenas responsabilização internacional como também frente ao sistema de 

justiça nacional.  

 

Portanto, está cristalino que a publicação da SECOM, ao afirmar i) que Sebastião Curió seria um 

“Herói do Brasil” e ii) que ele teria ajudado a livrar o Brasil do “totalitarismo socialista, 

responsável pela morte de aprox. 100 milhões de pessoas em todo mundo” viola: 
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1. O dever do Estado brasileiro de manter a verdade e a memória, estabelecido pela 

Convenção Interamericana de Direitos Humanos e por duas sentenças condenatórias da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

2. O direito à memória e verdade de todos os brasileiros e em especial das requerentes, 

familiares de uma vítima de perseguição, tortura, brutal assassinato e ocultação de 

cadáver cometida no mesmo contexto de perseguição sistemática e graves violações de 

direitos humanos durante a Ditadura Militar.  

 

5. Do pedido 

 

Diante de todo o exposto, considerando-se que a publicação da SECOM atenta contra a honra, 

reputação, nome e imagem de todas as vítimas, diretas e indiretas, da ditadura militar, dentre as 

quais e em especial os requerentes, requer-se seja veiculada, no mesmo horário e sem 

restrições de destinatários, com o mesmo destaque do agravo (art. 2º, § 2º da Lei 13.188/15) e 

em todas as redes sociais em que houve a publicação ofensiva (conta oficial da SECOM no 

Twitter, Instagram e Facebook, além de outros meios possivelmente não identificados pelas 

vítimas) (art. 3º, § 1º, Lei 13.188/15), a seguinte resposta, proporcional, em suas dimensões, 

ao agravo (art. 2º da Lei 13.188/15), no prazo de até 7 (sete) dias (art. 5º da Lei 13.188/15), 

devendo a resposta mantida, de forma permanente, nas redes sociais da SECOM (art. 4º, I, 

da Lei 13.188/15): 

 

1. Texto: 

“O governo brasileiro, na atuação contra a guerrilha do Araguaia, violou os Direitos Humanos, 

praticou torturas e homicídios, sendo condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

por tais fatos. Um dos participantes destas violações foi o Major Curió e, portanto, nunca poderá 

ser chamado de herói. A SECOM retifica a divulgação ilegal que fez sobre o tema, em respeito ao 

direito à verdade e à memória.” 

2. Imagem: 

Imagem sem texto ou figuras, inteira na cor preta, em iguais proporções à veiculada. 
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Ademais, considerando que a matéria veiculada pela SECOM nega execução a sentenças 

proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Gomes Lund e outros vs. 

Brasil e Vladmir Herzog vs. Brasil), que impuseram ao Estado brasileiro a obrigação de 

reconhecer, pública e permanentemente, a responsabilidade pelas violações de direitos 

humanos cometidas na ditadura militar; considerando, ainda, que a negativa de cumprimento 

à decisão da Corte Interamericana implica em violação às normas constitucionais que 

determinam a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais (art. 4º, II) e o 

reconhecimento da normatividade dos direitos e garantias decorrentes dos Tratados 

internacionais em que o Brasil figura como parte (art. 5º, § 2º), o que torna a publicação da 

SECOM inconstitucional e ilegal, requer-se a retirada do conteúdo ofensivo de todos os 

meios em que foi publicado, tudo sob pena de tomada das medidas judiciais cabíveis. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Brasília, 11 de maio de 2020. 

 

 

ELOÍSA MACHADO DE ALMEIDA  ROBERTO DIAS 

OAB/SP n.º 201.790     OAB/SP n.º 115.738 

        

JOÃO PAULO SCHWANDER FERREIRA  ANDRÉ FERREIRA 

OAB/SP n.º 285.689     OAB/SP n.º 346.619 
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