
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 57.799 - RJ (2015/0068683-1)
RECORRENTE : JOSE ANTONIO NOGUEIRA BELHAM 
RECORRENTE : RUBENS PAIM SAMPAIO 
RECORRENTE : RAYMUNDO RONALDO CAMPOS 
RECORRENTE : JURANDYR OCHSENDORF E SOUZA 
RECORRENTE : JACY OCHSENDORF E SOUZA 
ADVOGADOS : RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES  - RJ092632 
   DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA E OUTRO(S) - RJ170588 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK: 

Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, 

interposto por JOSE ANTONIO NOGUEIRA BELHAM, RUBENS PAIM SAMPAIO, 

RAYMUNDO RONALDO CAMPOS, JURANDYR OCHSENDORF E SOUZA e JACY 

OCHSENDORF E SOUZA contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados pela prática de 

crimes de homicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e quadrilha armada, 

praticados durante o regime militar.

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, o qual denegou a ordem em acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO AÇÃO PENAL - 
HOMICÍDIO - OCULTAÇÃO DE CADÁVER - FRAUDE PROCESSUAL - 
QUADRILHA ARMADA - SUJEITO ATIVO MILITARES - 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109 DA CF/88 - ART. 
82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - ANISTIA - 
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CRIMES PERMANENTES - 
CRIMES CONTRA A HUMANIDADE.

I - Hipótese em que a denúncia narra conjunto de fatos que 
compreendem sequestro, tortura, morte e ocultação de cadáver do 
Deputado Federal RUBENS BEYRODT PAIVA, praticado por militares 
em 1971, com o intuito de reprimir opositores ao regime então em vigor;

II - O art. 109 da CF/88 é expresso no sentido de competir à 
Justiça Federal processar e julgar os crimes políticos e as infrações 
penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União 
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, bem como as 
causas relativas a direitos humanos, havendo previsão expressa de que 
"nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o 
Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o 
cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de 
direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o 
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Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, 
incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal" (§ 5º, 
do art. 109, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004);

III - O art. 82 do Código de Processo Penal Militar (DL 1002, 
de 21/10/1969), com a nova redação que lhe deu a Lei nº 9.299/96, ao 
reconhecer o foro militar como especial e especificar as pessoas que a 
ele estão sujeitas, exclui de sua apreciação os crimes dolosos contra a 
vida, praticados por militares contra civil, determinando, em seu § 2º, que 
nestes casos, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial 
militar à Justiça Comum;

IV - A anistia concedida pela Lei nº 6.683/79 contempla 
somente os crimes praticados com fundamento em atos de exceção 
(Atos Institucionais e Complementares) e não aqueles regrados pela 
legislação comum;

V - Se a Lei de Anistia não alcançou os militantes armados 
que se insurgiram contra o governo militar, não pode ser interpretada 
favoravelmente aqueles que sequestraram, torturaram, mataram e 
ocultaram corpos pelo simples fato de terem agido em nome da 
manutenção do regime;

VI - O Brasil reconheceu a competência contenciosa da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1998, 
para os fatos posteriores a esse reconhecimento, aí incluídos os que 
mesmo praticados anteriormente configuram delito permanente, e não se 
exauriram até a presente data;

VII - "As disposições da Lei de Anistia Brasileira que 
impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos 
humanos são incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de 
efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a 
investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e 
punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante 
impacto a respeito de outros casos de graves violações de direitos 
humanos consagrados na Convenção Americana, ocorridos no Brasil!. 
(Trecho de sentença proferida pela Corte IDH no caso Gomes Lund e 
Outros vs. Brasil - 24 de novembro de 2010) 

VIII - Inocorrência de prescrição em relação ao delito de 
ocultação de cadáver, por sua natureza de crime permanente, bem como 
em relação aos demais, que por sua forma e modo de execução se 
caracterizam como crimes de lesa-humanidade, imprescritíveis de acordo 
com princípios de Direito Internacional;

IX - Ordem denegada (fl. 443/445).

No presente recurso, sustentam os recorrentes a ilegitimidade de Tribunal 

do Júri Federal ante a inexistência de “norma sub-constitucional que dê ao Juízo de piso 

a competência pra funcionar como Tribunal do Júri” (fl. 459).

Aduzem que o crime descrito na denúncia seria, em tese, de competência 

da Justiça Militar.
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Alegam a extinção da punibilidade pela incidência da Lei da Anistia e a 

ocorrência da prescrição.

Requerem, assim, o trancamento da ação penal.

Liminar indeferida às fls. 551/552. 

Informações prestadas às fls. 562/586. 

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do 

recurso, conforme parecer de fls. 591/607.

É o relatório.
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 57.799 - RJ (2015/0068683-1)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK (RELATOR): 

No que diz respeito à incidência da Lei da Anistia, o Tribunal Regional 

Federal da Segunda região denegou a impetração originária, nos seguintes termos:

"ANISTIA E PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE 

Sustentam, ainda, os impetrantes a ocorrência das causas 
de extinção da punibilidade previstas no art. 107, II e IV, quais sejam, a 
anistia e a prescrição.

Em relação à primeira, afirma-se que os fatos delituosos 
foram supostamente praticados em período abrangido pela Lei nº 6.683/79 
que em seu art. 1º assim dispõe (in verbis):

"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 conexo 
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 (vetado).

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

§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que 
foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, 
assalto, seqüestro e atentado pessoal.

§ 3º - Terá direito à reversão ao Serviço Público a 
esposa do militar demitido por Ato Institucional, que foi 
obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo, para 
poder habilitar-se ao montepio militar, obedecidas as 
exigências do art. 3º."

 A liminar deferida para suspender o andamento da ação 
penal, ressalta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 153) 
rejeitou o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil pela revisão da Lei 
nº 6.683/79 - Lei de Anistia, reconhecendo o caráter bilateral deste 
diploma legal, implicando na extensão da anistia criminal de natureza 

Documento: 90183954 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  4 de 26



 

 

Superior Tribunal de Justiça

política aos agentes do Estado encarregados da repressão contra os 
opositores do regime de exceção.

A questão, contudo, não se exaure no julgamento levado a 
efeito pela Suprema Corte em abril de 2010 o qual, sinale-se, ainda não 
chegou a termo.

Contra o referido julgado a OAB interpôs embargos de 
declaração, alegando, em síntese, que o acórdão embargado restou 
omisso quanto ao enfrentamento do real caráter bilateral da anistia 
concedida, deixando de se manifestar a respeito da alegação de que a 
anistia de que trata a Lei nº 6.683/79 não se estende aos crimes de 
homicídio, estupro e tortura, praticados por agentes públicos contra 
opositores ao regime político então vigente, bem como a respeito da 
premissa de que os crimes de desaparecimento forçado e de seqüestro 
não se encontram prescritos eis que, em regra, só admitem a contagem 
de prescrição a partir de sua consumação, em face de sua natureza 
permanente, de modo que inexistindo data da morte não há incidência do 
fenômeno prescritivo.

A este respeito, releva notar que enquanto a Lei 6.683/79 
dispõe que a anistia é concedida a todos que cometeram crimes políticos 
ou conexos com estes, considerando conexos os crimes de qualquer 
natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação 
política, a EC 26/85, ao convocar a Assembléia Nacional Constituinte e 
integrar a anistia à nova ordem constitucional, excluiu a expressão "de 
qualquer natureza" referente aos crimes conexos aos crimes políticos 
anistiados, em clara referência ao fato de que os crimes comuns se 
encontravam excluídos da anistia.

Mesmo a anistia prevista no art. 8º do ADCT, não alcança a 
legislação ordinária, consoante consagrado na Súmula 674 do STF, in 
verbis:

"A anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias não alcança os militares 
expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, 
ainda que em razão de atos praticados por motivação 
política."

 É evidente, portanto, que a anistia contemplou somente os 
crimes praticados com fundamento em atos de exceção (Atos 
Institucionais e complementares) e não aqueles regrados pela legislação 
comum.

Outra evidência do alcance restrito da anistia prevista na Lei 
6.683/79 é a disposição contida no § 2º de seu art. 1º, que afirma 
excetuarem-se dos benefícios da anistia "os que foram condenados pela 
prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal".

Excetuaram-se da anistia, portanto, os militantes que se 
insurgiram contra o governo militar "pegando em armas", em clara 
demonstração de que a anistia não foi tão ampla quanto se pretendia.

Ora, se a Lei de Anistia não alcançou os militantes armados 
não pode ser interpretada favoravelmente aqueles que sequestraram, 
torturaram, mataram e ocultaram corpos pelo simples fato de terem agido 
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em nome da manutenção do regime.
Prosseguindo na busca pela correta interpretação da Lei 

6.683/79, ainda em relação à ADPF 153, tem-se que a OAB através de 
petição interposta em março de 2011, noticiou fato novo, qual seja, a 
sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no 
caso Gomes Lund e outros vs. Brasil (“Guerrilha do Araguaia”), de 24 de 
novembro de 2010, requerendo que ao julgar os embargos declaratórios a 
Corte Suprema pronuncie-se expressamente sobre a executoriedade, em 
nosso País, da referida sentença, segundo a qual as disposições da Lei nº 
6.683, de 28 de setembro de 1979, interpretadas como havendo 
concedido anistia aos crimes de Estado perpetrados contra opositores 
políticos ao regime militar, “são incompatíveis com a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos e carecem de efeitos jurídicos”.

Parte integrante do Sistema Interamericano de Proteção 
aos Diretos Humanos, que teve sua origem a partir da Declaração dos 
Direitos e Deveres do Homem, em 1948, a Corte Internacional de Direitos 
Humanos foi criada pela Convenção Americana de Direitos Humanos da 
qual o Brasil é signatário desde 1992 (Pacto de San José da Costa Rica, 
promulgado pelo Decreto 678/92), e teve reconhecida sua competência 
contenciosa pelo Brasil em 10 de dezembro de 1998, indicando que o 
Tribunal teria competência para fatos posteriores a esse 
reconhecimento.

Assim, foi submetida à sua apreciação demanda referente à 
responsabilidade do Estado Brasileiro pela detenção arbitrária, tortura e 
desaparecimento forçado de 70 pessoas, resultado de operações do 
Exército brasileiro empreendidas entre 1972 e 1975, com o objetivo de 
erradicar a Guerrilha do Araguaia, movimento de resistência ao regime 
militar.

Reconheceu aquela Corte sua competência temporal, tendo 
em vista o caráter contínuo ou permanente do desaparecimento forçado 
de pessoas, "no qual o ato de desaparecimento e sua execução se 
iniciam com a privação da liberdade da pessoa e a subseqüente falta 
de informação sobre seu destino, e permanecem até quando não se 
conheça o paradeiro da pessoa desaparecida e os fatos não tenham 
sido esclarecidos".

Reconhecida sua competência temporal e afastadas 
preliminares peculiares ao caso sob análise, declarou aquela Corte, pela 
unanimidade de seus juízes, que:

" As disposições da Lei de Anistia Brasileira que 
impedem a investigação e sanção de graves violações de 
direitos humanos são incompatíveis com a Convenção 
Americana, carecem de efeitos jurídicos e não podem 
seguir representando um obstáculo para a investigação dos 
fatos do presente caso, nem para a identificação e punição 
dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou 
semelhante impacto a respeito de outros casos de graves 
violações de direitos humanos consagrados na Convenção 
Americana, ocorridos no Brasil."
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Concluiu por determinar, em seu parágrafo 256, que:

" (...) o Estado deve conduzir eficazmente a 
investigação penal dos fatos do presente caso a fim de 
esclarecê-los, determinar as correspondentes 
responsabilidades penais e aplicar efetivamente as sanções 
e conseqüências que a lei disponha. Essa obrigação deve 
ser cumprida em um prazo razoável, considerando os 
critérios determinados para investigações nesse tipo de 
caso, inter alia:

a) iniciar as investigações pertinentes com relação 
aos fatos do presente caso, levando em conta o padrão de 
violações de direitos humanos existente na época, a fim de 
que o processo e as investigações pertinentes sejam 
conduzidos de acordo com a complexidade desses fatos e 
com o contexto em que ocorreram, evitando omissões no 
recolhimento da prova e no seguimento de linhas lógicas de 
investigação;

b) determinar os autores materiais e intelectuais do 
desaparecimento forçado das vítimas e da execução 
extrajudicial. Ademais, por se tratar de violações graves de 
direitos humanos, e considerando a natureza dos fatos e o 
caráter continuado ou permanente do desaparecimento 
forçado, o Estado não poderá aplicar a Lei de Anistia em 
benefício dos autores, bem como nenhuma outra 
disposição análoga, prescrição, irretroatividade da lei penal, 
coisa julgada, ne bis in idem ou qualquer excludente similar 
de responsabilidade para eximir-se dessa obrigação, nos 
termos dos parágrafos 171 a 179 desta Sentença, e 

c) garantir que: i) as autoridades competentes 
realizem, ex officio, as investigações correspondentes, e 
que, para esse efeito, tenham a seu alcance e utilizem 
todos os recursos logísticos e científicos necessários para 
recolher e processar as provas e, em particular, estejam 
facultadas para o acesso à documentação e informação 
pertinentes, para investigar os fatos denunciados e 
conduzir, com presteza, as ações e investigações 
essenciais para esclarecer o que ocorreu à pessoa morta e 
aos desaparecidos do presente caso; ii) as pessoas que 
participem da investigação, entre elas, os familiares das 
vítimas, as testemunhas e os operadores de justiça, 
disponham das devidas garantias de segurança, e iii) as 
autoridades se abstenham de realizar atos que impliquem 
obstrução do andamento do processo investigativo."
Com fundamento na prolação desta sentença é que foi 

protocolada pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 320, objetivando obter 
declaração no sentido de que "a Lei de Anistia não se aplica aos crimes 
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de grave violação de direitos humanos cometidos por agentes públicos, 
militares ou civis, contra pessoas que, de modo efetivo ou suposto, 
praticaram crimes políticos; e, de modo especial, que a Lei da Anistia não 
se aplica aos autores de crimes continuados ou permanentes, tendo em 
vista que os efeitos desse diploma legal expiraram em 15 de agosto de 
1979 (art. 1º)".

[...] - fl 437 - parecer da PGR]
Com efeito, a sentença proferida pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, traz à matéria nova luz interpretativa.
É relevante sinalar que o delito de desaparecimento forçado 

de pessoas encontra correspondência no direito pátrio nos delitos de 
sequestro e ocultação de cadáver". (fls430/439) 

Sobre o tema, verifica-se também o ajuizamento, pelos ora recorrentes, 

da Reclamação n. 18.686/RJ, perante o Supremo Tribunal Federal, na qual foi deferida 

medida cautelar para determinar a suspensão da ação penal cujo trancamento aqui se 

pretende.

Vejamos o teor da decisão que deferiu a liminar:

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de 
liminar, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro, que recebeu a denúncia e designou 
audiência para os dias 07, 08 e 09 de outubro de 2014 na ação penal 
0023005-91.2014.4.02.5101. Sustentam os reclamantes, em síntese, que 
são réus na referida ação penal, na qual são acusados de, na condição de 
agentes militares, participar de homicídio e ocultação de cadáver do 
Deputado Rubens Beyrodt Paiva, além de fraude processual e quadrilha, 
relacionados com aqueles fatos típicos, que teriam ocorrido em janeiro de 
1971, durante o regime de exceção (1964-1985). A imputação, todavia, 
segundo os reclamantes, refere-se a delito abrangido pela Lei 6.683/79 
(Lei de Anistia), cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo 
Tribunal Federal no julgamento da ADPF 153, Min. Eros Grau, DJe de 
05/08/2010. O prosseguimento da ação penal representa, por isso, 
desrespeito à autoridade daquela decisão da Suprema Corte, o que 
determina sua suspensão liminar e, a final, o seu arquivamento definitivo. 
É o que pedem.

2. Segundo registram os autos, a decisão de recebimento 
da denúncia afastou a aplicação da Lei da Anistia (Lei 6.683/79) ao caso, 
pelos seguintes fundamentos:

[...]
Também o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar 

Habeas Corpus interposto para trancamento da mesma ação penal (HC 
0104222-36.2014.4.02.0000), entendeu que os fatos denunciados não 
estavam cobertos por anistia. Consta da ementa do acórdão :

[...]
3. São relevantes os fundamentos deduzidos na presente 
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reclamação. Em juízo de verossimilhança, não há como negar que a 
decisão reclamada é incompatível com o que decidiu esta Suprema Corte 
no julgamento da ADPF 153, em que foi afirmada a constitucionalidade da 
Lei 6.683/79 (Lei de Anistia) e definido o âmbito da sua incidência (crimes 
políticos e conexos no período de 02/09/1961 a 15/08/1979, entre outros). 
Eis o que ficou então decidido, segundo o registro enunciado na ementa 
do acórdão: 

EMENTA: LEI N. 6.683/79, A CHAMADA “LEI DE 
ANISTIA”. ARTIGO 5º, CAPUT, III E XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL; PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO 
E PRINCÍPIO REPUBLICANO: NÃO VIOLAÇÃO. 
CIRCUNSTÂNCIAS HISTÓRICAS. DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA E TIRANIA DOS VALORES. 
INTERPRETAÇÃO DO DIREITO E DISTINÇÃO ENTRE 
TEXTO NORMATIVO E NORMA JURÍDICA. CRIMES 
CONEXOS DEFINIDOS PELA LEI N. 6.683/79. CARÁTER 
BILATERAL DA ANISTIA, AMPLA E GERAL. 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
NA SUCESSÃO DAS FREQUENTES ANISTIAS 
CONCEDIDAS, NO BRASIL, DESDE A REPÚBLICA. 
INTERPRETAÇÃO DO DIREITO E LEIS-MEDIDA. 
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A 
TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS 
CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES E LEI N. 
9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997, QUE DEFINE O CRIME 
DE TORTURA. ARTIGO 5º, XLIII DA CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL. INTERPRETAÇÃO E REVISÃO DA LEI DA 
ANISTIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26, DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 1985, PODER CONSTITUINTE E 
“AUTO-ANISTIA”. INTEGRAÇÃO DA ANISTIA DA LEI DE 
1979 NA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. ACESSO A 
DOCUMENTOS HISTÓRICOS COMO FORMA DE 
EXERCÍCIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À VERDADE.

(...)
3. Conceito e definição de “crime político” pela Lei n. 

6.683/79. São crimes conexos aos crimes políticos “os 
crimes de qualquer natureza relacionados com os crimes 
políticos ou praticados por motivação política”; podem ser 
de “qualquer natureza”, mas [i] hão de terem estado 
relacionados com os crimes políticos ou [ii] hão de terem 
sido praticados por motivação política; são crimes outros 
que não políticos; são crimes comuns, porém [i] 
relacionados com os crimes políticos ou [ii] praticados por 
motivação política. A expressão crimes conexos a crimes 
políticos conota sentido a ser sindicado no momento 
histórico da sanção da lei. A chamada Lei de anistia diz 
com uma conexão sui generis, própria ao momento 
histórico da transição para a democracia. Ignora, no 
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contexto da Lei n. 6.683/79, o sentido ou os sentidos 
correntes, na doutrina, da chamada conexão criminal; 
refere o que “se procurou”, segundo a inicial, vale dizer, 
estender a anistia criminal de natureza política aos agentes 
do Estado encarregados da repressão.

4. A lei estendeu a conexão aos crimes praticados 
pelos agentes do Estado contra os que lutavam contra o 
Estado de exceção; daí o caráter bilateral da anistia, ampla 
e geral, que somente não foi irrestrita porque não abrangia 
os já condenados --- e com sentença transitada em julgado, 
qual o Supremo assentou --- pela prática de crimes de 
terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.]

5. O significado válido dos textos é variável no tempo 
e no espaço, histórica e culturalmente. A interpretação do 
direito não é mera dedução dele, mas sim processo de 
contínua adaptação de seus textos normativos à realidade e 
seus conflitos. Mas essa afirmação aplica-se 
exclusivamente à interpretação das leis dotadas de 
generalidade e abstração, leis que constituem preceito 
primário, no sentido de que se impõem por força própria, 
autônoma. Não àquelas, designadas leis-medida 
(Massnahme gesetze), que disciplinam diretamente 
determinados interesses, mostrando-se imediatas e 
concretas, e consubstanciam, em si mesmas, um ato 
administrativo especial. No caso das leis-medida 
interpreta-se, em conjunto com o seu texto, a realidade no e 
do momento histórico no qual ela foi editada, não a 
realidade atual. É a realidade histórico-social da migração 
da ditadura para a democracia política, da transição 
conciliada de 1979, que há de ser ponderada para que 
possamos discernir o significado da expressão crimes 
conexos na Lei n. 6.683. É da anistia de então que estamos 
a cogitar, não da anistia tal e qual uns e outros hoje a 
concebem, senão qual foi na época conquistada. 
Exatamente aquela na qual, como afirma inicial, “se 
procurou” [sic] estender a anistia criminal de natureza 
política aos agentes do Estado encarregados da repressão. 
A chamada Lei da anistia veicula uma decisão política 
assumida naquele momento --- o momento da transição 
conciliada de 1979. A Lei n. 6.683 é uma lei-medida, não 
uma regra para o futuro, dotada de abstração e 
generalidade. Há de ser interpretada a partir da realidade no 
momento em que foi conquistada.

6. A Lei n. 6.683/79 precede a Convenção das 
Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes --- adotada 
pela Assembléia Geral em 10 de dezembro de 1984, 
vigorando desde 26 de junho de 1987 --- e a Lei n. 9.455, de 
7 de abril de 1997, que define o crime de tortura; e o 
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preceito veiculado pelo artigo 5º, XLIII da Constituição --- que 
declara insuscetíveis de graça e anistia a prática da tortura, 
entre outros crimes --- não alcança, por impossibilidade 
lógica, anistias anteriormente a sua vigência consumadas. 
A Constituição não afeta leis-medida que a tenham 
precedido.

7. No Estado democrático de direito o Poder 
Judiciário não está autorizado a alterar, a dar outra redação, 
diversa da nele contemplada, a texto normativo. Pode, a 
partir dele, produzir distintas normas. Mas nem mesmo o 
Supremo Tribunal Federal está autorizado a rescrever leis 
de anistia. 

8. Revisão de lei de anistia, se mudanças do tempo 
e da sociedade a impuserem, haverá --- ou não --- de ser 
feita pelo Poder Legislativo, não pelo Poder Judiciário.

9. A anistia da lei de 1979 foi reafirmada, no texto da 
EC 26/85, pelo Poder Constituinte da Constituição de 1988. 
Daí não ter sentido questionar-se se a anistia, tal como 
definida pela lei, foi ou não recebida pela Constituição de 
1988; a nova Constituição a [re]instaurou em seu ato 
originário. A Emenda Constitucional n. 26/85 inaugura uma 
nova ordem constitucional, consubstanciando a ruptura da 
ordem constitucional que decaiu plenamente no advento da 
Constituição de 5 de outubro de 1988; consubstancia, 
nesse sentido, a revolução branca que a esta confere 
legitimidade. A reafirmação da anistia da lei de 1979 está 
integrada na nova ordem, compõe-se na origem da nova 
norma fundamental. De todo modo, se não tivermos o 
preceito da lei de 1979 como abrogado pela nova ordem 
constitucional, estará a coexistir com o § 1º do artigo 4º da 
EC 26/85, existirá a par dele [dicção do § 2º do artigo 2º da 
Lei de Introdução ao Código Civil]. O debate a esse respeito 
seria, todavia, despiciendo. A uma por que foi mera 
lei-medida, dotada de efeitos concretos, já exauridos; é lei 
apenas em sentido formal, não o sendo, contudo, em 
sentido material. A duas por que o texto de hierarquia 
constitucional prevalece sobre o infraconstitucional quando 
ambos coexistam. Afirmada a integração da anistia de 1979 
na nova ordem constitucional, sua adequação à 
Constituição de 1988 resulta inquestionável. A nova ordem 
compreende não apenas o texto da Constituição nova, mas 
também a norma-origem. No bojo dessa totalidade --- 
totalidade que o novo sistema normativo é --- tem-se que 
“[é] concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes 
políticos ou conexos” praticados no período compreendido 
entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. Não 
se pode divisar antinomia de qualquer grandeza entre o 
preceito veiculado pelo § 1º do artigo 4º da EC 26/85 e a 
Constituição de 1988.
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10. Impõe-se o desembaraço dos mecanismos que 
ainda dificultam o conhecimento do quanto ocorreu no 
Brasil durante as décadas sombrias da ditadura (ADPF 
153/DF, Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 05/08/2010).
Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no 

âmbito de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – 
ADPF, é dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante (art. 10, § 3º 
da Lei 9.882/99), podendo seu cumprimento ser exigido por via de 
reclamação (art. 13). 

4. Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada, 
determinando a suspensão da ação penal 0023005-91.2014.4.02.5101, 
inclusive a audiência designada. Solicitem-se informações ao Juiz Federal 
da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. (Rcl 
18686 MC, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 29/09/2014, 
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 30/09/2014 
PUBLIC 01/10/2014)

Referida reclamação, atualmente, conforme informações obtidas na 

página na internet do Supremo Tribunal Federal – STF, encontra-se conclusa para o 

relator, Ministro Alexandre de Moraes.

O processamento da Reclamação não torna prejudicado o presente 

recurso, haja vista a subsistência de risco à liberdade de locomoção diante do 

recebimento da denúncia em primeira instância e ao fato da liminar, de caráter precário 

e temporário, ter apenas suspendido o curso da ação penal.

A Lei n. 6.683/79 – Lei de Anistia, traz em seu art. 1º a concessão da 

anistia tanto aos agentes estatais quanto àqueles que se insurgiram contra o regime 

militar. Esse é o teor do decidido na ADPF n. 153, cuja ementa está parcialmente 

transcrita na decisão que deferiu liminar na Reclamação n. 18.686/RJ.

A anistia não foi concedida a todos os crimes praticados durante o regime 

militar, mas tão somente àqueles de motivação política. Da leitura da denúncia, é nítido 

que os crimes imputados aos pacientes se adequavam a essa definição uma vez que 

teriam sido "cometidos por motivo torpe, consistente na busca pela preservação do 

poder usurpado em 1964, mediante violência e uso do aparato estatal para reprimir e 

eliminar opositores do regime e garantir a impunidade dos autores de homicídios, 

torturas, sequestros e ocultações de cadáver".

Em última análise, o fundamento utilizado pelo Tribunal Regional Federal 

para denegar a impetração originária e admitir o recebimento da denúncia em desfavor 

dos pacientes encontra-se sintetizada no seguinte trecho:
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"Excetuaram-se da anistia, portanto, os militantes que se 
insurgiram contra o governo militar "pegando em armas", em clara 
demonstração de que a anistia não foi tão ampla quanto se pretendia.

Ora, se a Lei de Anistia não alcançou os militantes armados 
não pode ser interpretada favoravelmente aqueles que sequestraram, 
torturaram, mataram e ocultaram corpos pelo simples fato de terem agido 
em nome da manutenção do regime" (fl. 433).

À luz do decidido na ADPF n. 153, o argumento não se sustenta.

O voto condutor do acórdão da ADPF n. 153, proferido pelo Ministro Eros 

Grau, traz os seguinte:

"A seguinte conclusão parcial é, descarte, extraída da 
inicial: a norma veiculada pelo § 1º do artigo Ia da Lei n. 6.683/79 "tem por 
objeto, exclusivamente, os crimes comuns, cometidos pelos mesmos 
autores dos crimes políticos. Ela não abrange os agentes políticos que 
praticaram, durante o regime militar, crimes comuns contra opositores 
políticos, presos ou não" [redação da inicial, fls. 16; negritos no original]. 
Dizendo-o de outro modo: tem por objeto, exclusivamente, os crimes 
comuns, cometidos pelos mesmos autores dos crimes políticos; não 
abrange os crimes comuns praticados contra opositores políticos, presos 
ou não, por agentes políticos durante o regime militar.

A Associação Juizes para a Democracia apresentou razões 
"pelas quais postula a procedência do pedido formulado, nos termos do 
[artigo] 6°, § l9 da Lei 9.882/99, [sic] e no artigo 131, § 3a do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal". 

Diz que se trata de delinear o conceito de crimes políticos e 
crimes conexos com estes, previstos na Lei n. 6.683/79, para que seja 
determinada a sua extensão.

26. Observo neste passo, parenteticamente, que não é 
exatamente isso o que ocorre, visto que o § 1º do artigo 1º da Lei n. 
6.683/79 define crimes conexos aos crimes políticos: “[c]onsideram-se 
conexos, para efeitos deste artigo, os crimes de qualquer natureza 
relacionados com os crimes políticos ou praticados por motivação 
política". Não me estenderei aqui em debate acadêmico a respeito da 
distinção entre conceitos e definições, mas é certo que a definição jurídica 
explicita o termo de um determinado conceito jurídico. O § 1º do artigo 1º 
da Lei n. 6.683/79 define crimes conexos aos crimes políticos “para os 
efeitos” desse artigo 1º. São crimes conexos aos crimes políticos "os 
crimes de qualquer natureza relacionados com os crimes políticos ou 
praticados por motivação política”. Podem ser de qualquer natureza", mas 
[i] hão de terem estado relacionados com os crimes políticos ou [ii] hão de 
terem sido praticados por motivação política. São crimes outros que não 
políticos; logo, são crimes comuns, porém [i] relacionados com os crimes 
políticos ou [ii] praticados por motivação política.

[...]
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28. Essa expressão, crimes conexos a crimes políticos, 
conota sentido a ser sindicado no momento histórico da sanção da lei. 
Sempre há de ter sido assim. A chamada Lei de anistia diz com uma 
conexão sui generis, própria ao momento histórico da transição para a 
democracia. Tenho que a expressão ignora, no contexto da Lei n. 
6.683/79, o sentido ou os sentidos correntes, na doutrina, da chamada 
conexão criminal. Refere o que “se procurou”, segundo a inicial, vale 
dizer, estender a anistia criminal de natureza política aos agentes do 
Estado encarregados da repressão. 

Esse significado, de conexão sui generis, é assinalado no 
voto do Ministro Decio Miranda no RHC n. 59.834: “não estamos diante 
do conceito rigoroso de conexão, mas de um conceito mais amplo, em 
que o legislador considerou existente esta figura processual, desde que 
se pudesse relacionar uma infração a outra". Lembre-se bem o texto do 
preceito do § 1º do artigo 1º: “Consideram-se conexos, para efeito deste 
artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos 
ou praticados por motivação política".

29. A Arguente tem razão: o legislador procurou estender a 
conexão aos crimes praticados pelos agentes do Estado contra os que 
lutavam contra o Estado de exceção. Daí o caráter bilateral da anistia, 
ampla e geral. Anistia que somente não foi irrestrita porque não 
abrangia os já condenados --- e com sentença transitada em julgado, 
qual o Supremo assentou, veremos logo adiante --- pela prática de 
crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal."

Ainda que pendente a análise de Embargos de Declaração no julgamento 

da citada ADPF, o conteúdo do decisium tem efeito erga omnes. Assim, de rigor, 

afirmar a incidência da Lei da Anistia ao presente caso. 

Cumpre, no entanto, esclarecer que decisão da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos não tem o condão de afastar a incidência da legislação pátria anterior 

ao próprio Tratado Internacional que a instituiu, bem como anterior à Constituição da 

República de 1988,  norma fundamental da qual se extrai a possibilidade de 

internalização dos Tratados de Direitos Humanos.

A meu ver, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício no caso 

em tela, para determinar o trancamento da ação penal e reconhecer a incidência da Lei 

ide anistia, não contraria as obrigações assumidas pelo Estado Brasileiro ao aderir ao 

Pacto de San José da Costa Rica, mas apenas afirma a constitucionalidade da 

legislação pátria no que diz respeito à aplicação da lei penal no tempo, a irretroatividade 

da lei penal mais gravosa e a sua incorporação ao texto constitucional.

Explico:

Documento: 90183954 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  14 de 26



 

 

Superior Tribunal de Justiça

A Constituição Federal – CF estabelece em seu art. 5º, inciso XXXVI, que 

a “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” e, no 

inciso XL, que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu” e, ainda, em seu 

inciso XLIII que “lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia 

a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 

definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores 

e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.

O Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, que internalizou o Pacto 

de San José da Costa Rica, entrou em vigor em 9 de novembro de 1992, data em que 

foi publicado, em momento posterior à edição da Lei da Anistia, e da própria 

Constituição Federal de 1988, que no artigo 4º da EC n.26/85 já incorporava e ratificava 

a compatibilidade da Lei da Anistia com o novo texto constitucional que convocava a 

Constituinte:

Art. 4º É concedida anistia a todos os servidores públicos 
civis da Administração direta e indireta e militares, punidos por atos de 
exceção, institucionais ou complementares.

§ 1º É concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes 
políticos ou conexos, e aos dirigentes e representantes de organizações 
sindicais e estudantis, bem como aos servidores civis ou empregados 
que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação exclusivamente 
política, com base em outros diplomas legais.

§.2º A anistia abrange os que foram punidos ou 
processados pelos atos imputáveis previstos no “caput” deste artigo, 
praticados no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de 
agosto de 1979.

Já o Decreto nº 4.388, que internalizou o Estatuto de Roma, responsável 

pela criação do Tribunal Penal internacional, foi promulgado em 25 de novembro de 

2002, todavia, mesmo ele traz em seu artigo décimo primeiro, previsão expressa de 

irretroatividade sobre sua aplicação, verbis:

Artigo 11
Competência Ratione Temporis
       1. O Tribunal só terá competência relativamente aos 

crimes cometidos após a entrada em vigor do presente Estatuto.
       2. Se um Estado se tornar Parte no presente Estatuto 

depois da sua entrada em vigor, o Tribunal só poderá exercer a sua 
competência em relação a crimes cometidos depois da entrada em vigor 
do presente Estatuto relativamente a esse Estado, a menos que este 
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tenha feito uma declaração nos termos do parágrafo 3o do artigo 12.

Não desconheço o teor do voto do Ministro Rogério Schietti Cruz, quando 

do julgamento do Recurso Especial n. 1.351.177-PR, pela Sexta Turma desta Corte 

Superior discorrendo sobre a obrigatoriedade de atendimento às decisões proferidas 

pela CIDH, que assim destacou:

"Mais ainda, quando existe uma sentença internacional – 
como na espécie – ditada com caráter de coisa julgada em relação a um 
Estado que tenha sido parte no caso submetido à jurisdição da Corte 
Interamericana, “todos os seus órgãos, incluídos seus juízes e órgãos 
vinculados à administração da justiça, também estão submetidos ao 
tratado e à sentença desse Tribunal, o qual os obriga a velar para que os 
efeitos das disposições da Convenção e, consequentemente, as 
decisões da Corte Interamericana não se vejam diminuídas pela 
aplicação de normas contrárias a seu objeto e fim ou por decisões 
judiciais ou administrativas que iludam o cumprimento total ou parcial da 
sentença. É dizer, nesse caso, está presente a coisa julgada 
internacional, em razão da qual o Estado é obrigado a cumprir e a aplicar 
a sentença.”(Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de 
Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
de 20 de marzo de 2013).

Giza referir que os tribunais superiores de inúmeros países 
da América Latina (como é o caso do México, da Bolívia, da República 
Dominicana, do Peru, da Argentina, para citar alguns) reconhecem o 
caráter vinculante, ou, ao menos, persuasivo, das sentenças proferidas 
contra os respectivos Estados pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, e sublinham que a jurisprudência das instâncias internacionais, 
por ser encarregada de interpretar os tratados regionais, “constitui um 
critério hermenêutico relevante para estabelecer o sentido das normas 
constitucionais sobre direitos fundamentais”.

Exemplo mais próximo ao que interessa para o deslinde 
deste recurso especial nos dá a Corte Suprema de Justiça da Argentina, 
ao reconhecer que as decisões da CIDH são “de cumprimento obrigatório 
para o Estado Argentino (art. 68.1, CADH)”, assinalando, a seu turno, que 
a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos deve 
guiar-se pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos” 
(http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8
.pdf, item 231).

A conclusão principal, a meu ver, é inexorável: se o Brasil 
ratificou a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos e a 
introduziu no direito positivo pátrio com, no mínimo, o mesmo nível 
hierárquico do Código de Processo Penal – não desconheço o caráter 
supralegal (posto que infraconstitucional) reconhecido pelo Supremo 
Tribunal Federal aos tratados e convenções internacionais, conforme 
decidido no RE n. 466.343, em 2008) –, todo o sistema judicial, desde o 
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magistrado de primeiro grau até os membros da Suprema Corte, deve se 
conformar à ideia de que o controle de constitucionalidade implica 
necessariamente um controle de convencionalidade, os quais hão de ser 
exercidos de forma intercomplementar.

Releva mencionar que uma sentença proferida pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos não é uma sentença estrangeira, 
mas, sim, uma sentença internacional, assim definida por Mazzuoli como 
“ato judicial emanado de órgão judiciário internacional de que o Estado faz 
parte, seja porque aceitou a sua jurisdição, como é o caso da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, seja porque, em acordo especial, 
concordou em submeter a solução de determinada controvérsia a um 
organismo internacional, como a Corte Internacional de Justiça” (apud 
Marcelo di Rezende. A aplicabilidade das decisões da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos no Brasil, Goiânia: PUC Goiás, 
2013, p. 98).

Logo, não apenas por dispositivo expresso da CADH já 
referido (art. 68.1.), mas também por norma anterior à qual já se 
submetera voluntariamente (Convenção de Viena, de 1969), o Brasil se 
vincula às decisões da CIDH, devendo dar às leis que integram seu 
ordenamento jurídico interpretação conforme os tratados e convenções a 
que tenha aderido, visto que “uma parte não pode invocar disposições de 
seu direito interno como justificativa para o não cumprimento do tratado”.

Daí por que “o Brasil está obrigado a cumprir a sentença 
prolatada pela Corte da mesma maneira como cumpre as decisões 
emitidas pelo Poder Judiciário brasileiro, tanto em razão da ratificação da 
Convenção Americana, como da submissão à jurisdição contenciosa da 
Corte” (REZENDE, Marcelo di. A aplicabilidade das decisões da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos no Brasil, Goiânia: PUC Goiás, 
2013, p. 98).

Convém assinalar que o atendimento das obrigações 
assumidas com a incorporação ao direito interno da CADH e a 
submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos não 
importam em atentado contra a soberania nacional, mas apenas 
“cumprimento de compromissos internacionais do Estado assumidos por 
sua própria vontade soberana. Nesse sentido, as decisões da Corte que 
venham a condenar o Brasil não têm por objetivo impugnar ou revisar 
atos do Judiciário brasileiro, funcionando como se uma quarta instância 
fosse, mas apenas analisar se o ato estatal é compatível com os 
compromissos assumidos no âmbito da CADH, determinando ou não a 
responsabilidade internacional do Estado”. (Eleonora Mesquita Ceia. A 
Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o 
Desenvolvimento da Proteção dos Direitos Humanos no Brasil, In Revista 
EMERJ, Rio de Janeiro, v. 16, n. 61, p. 113-152, jan.-fev.-mar. 2013)".

Contudo, o posicionamento acima esposado ficou superado nesta Corte 

após o julgamento na Terceira Seção do REsp n. 1.798.903/RJ, de Relatoria do 

eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que proferiu voto divergente que restou 
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vencedor. A ementa é a seguinte: 

"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. 
ATENTADO AO RIOCENTRO. VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS. 
DÉCADAS DE 60, 70 E 80. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA. 
NECESSIDADE DE RECONCILIAÇÃO NACIONAL. OBSERVÂNCIA À 
SOBERANIA PÁTRIA. POSSIBILIDADE DE RECONSTRUÇÃO PELA 
PAZ. EXEMPLO DA ÁFRICA DO SUL. 2. RECURSO ESPECIAL. 
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VIOLAÇÃO DO ART. 107, IV, DO 
CP. DISPOSITIVO QUE NÃO ABRANGE A CONTROVÉRSIA DOS 
AUTOS. IMPRESCRITIBILIDE DOS CRIMES DE LESA-HUMANIDADE. 
MATÉRIA CONSTANTE DE TRATADOS INTERNACIONAIS. 
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NORMA INTERNACIONAL VIOLADA. 
NORMA CONSTITUCIONAL PRÓPRIA DE RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284/STF. 3. 
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO NA 
ORIGEM. NÃO ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS COMO CRIME 
CONTRA A HUMANIDADE. CONCLUSÃO DO TRF/2ª REGIÃO 
FIRMADA COM BASE NO ARCABOUÇO DOS AUTOS. 
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO NA VIA ELEITA. ÓBICE DA 
SÚMULA 7/STJ. 4. ARQUIVAMENTO DO IP NA JUSTIÇA MILITAR. 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA PELO STM. ANISTIA DA 
EC 26/1985. COISA JULGADA MATERIAL. INCOMPETÊNCIA 
ABSOLUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STF. 5. LEI DA 
ANISTIA. ADPF 153/DF. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÕES DA 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, EM CASOS 
DIVERSOS. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO COM A ORDEM 
JURÍDICA INTERNA. COMPETÊNCIA DO STF. 6. SOBERANIA 
NACIONAL. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÕES INTERNACIONAIS. 
DEVER DE HARMONIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVERSÃO 
DA ORDEM INTERNA. 7. CRIME CONTRA A HUMANIDADE. 
CONCEITO TRAZIDO NO ART. 7º ESTATUTO DE ROMA. AUSÊNCIA 
DE LEI EM SENTIDO FORMAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE. ART. 5º, XXXIX, DA CF. TRATADO INTERNALIZADO 
EM 2002. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. 
AFRONTA AO ART. 5º, XL, DA CF. 8. CONVENÇÃO SOBRE A 
IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DE GUERRA E DOS CRIMES 
CONTRA A HUMANIDADE. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELO 
BRASIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO COMO JUS COGENS. COSTUME 
INTERNACIONAL RESPEITADO E PRATICADO. ANÁLISE QUE DEVE 
SER FEITA PELO STF. INAPLICABILIDADE DO JUS COGENS 
ASSENTADA NA EXTRADIÇÃO 1.362/DF. 9. CONTROLE DE 
CONVENCIONALIDADE. PREMISSA DE STATUS DE 
SUPRALEGALIDADE. TRATADO NÃO INTERNALIZADO DE 
ACORDO COM O ART. 5º, § 3º, DA CF. NECESSIDADE DE 
HARMONIZAÇÃO COM A CF. 10. TRATADOS INTERNACIONAIS 
NÃO INTERNALIZADOS. OBSERVÂNCIA NA ORDEM INTERNA. 
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POSSIBILIDADE. ART. 5º, § 2º, DA CF. PRINCÍPIO DA UNIDADE E DA 
MÁXIMA EFETIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE 
COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA 
IRRETROATIVIDADE. SOBERANIA ESTATAL E SUPREMACIA DA 
CF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVERSÃO DO ORDENAMENTO 
JURÍDICO PÁTRIO. OFENSA A OUTROS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. 11. NORMAS PRESCRICIONAIS. DIREITO PENAL 
MATERIAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. 
PRESCRITIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 
CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 12. A 
ADMISSÃO DO JUS COGENS NÃO PODE VIOLAR PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO COM O 
ORDENAMENTO PÁTRIO. RESGUARDO À DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. FINALIDADE PRINCIPAL DOS DIREITOS HUMANOS. 
IMPOSSIBILIDADE DE TIPIFICAR CRIME SEM LEI PRÉVIA. 
IMPOSSIBILIDADE DE RETIRAR A EFICÁCIA DAS NORMAS 
PRESCRICIONAIS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA 
IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIOS CAROS AO DIREITO PENAL. 13. 
CONCLUSÃO QUE NÃO DIMINUI O COMPROMISSO DO BRASIL 
COM OS DIREITOS HUMANOS. PUNIÇÃO APÓS QUASE 40 ANOS. 
NÃO RESTABELECIMENTO DE DIREITOS VIOLADOS. VIOLAÇÃO A 
DIREITOS FUNDAMENTAIS DE IGUAL MAGNITUDE. AFRONTA A 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA 
JULGADA MATERIAL. LEGALIDADE E IRRETROATIVIDADE. 14. 
OFENSA AOS ARTS. 347 E 348 DO CP. RECURSO CONHECIDO NO 
PONTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA 
PERMANENTE DOS TIPOS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES 
INSTANTÂNEOS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 15. RECURSO 
CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

1. Considerações preliminares: A matéria trazida nos 
presentes autos é de extrema relevância, haja vista ter, de fato, havido 
graves violações a direitos humanos durante as décadas de 60, 70 e 80. 
Contudo, não há uma única forma de reconstrução após crises como a 
ocorrida no Brasil. Na verdade, as experiências de reconciliação nacional, 
em vários países do mundo, foram diversas, respeitando-se sempre a 
cultura e a soberania de cada país. Emblemática é, por exemplo, a 
experiência de justiça restaurativa na África do Sul sob a direção do 
estadista Nelson Mandela e coordenação do arcebispo Desmond Tutu. O 
processo transicional, do regime racista do apartheid para a democracia 
multirracial, ocorreu de forma negociada e pacífica. A criação de uma 
Comissão de Verdade e Reconciliação promoveu o encontro de vítimas, 
familiares, ofensores e representantes das comunidades locais para 
discutirem sobre as violações dos direitos humanos praticadas durante o 
sistema segregacionista. Nesses encontros, os violadores reconheciam 
os seus erros, pediam perdão às famílias ou aos seus familiares e se 
responsabilizavam pelas consequências materiais dos seus atos lesivos. 
Essas foram as condições necessárias para a declaração de anistia aos 
ofensores naquele país.

Documento: 90183954 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  19 de 26



 

 

Superior Tribunal de Justiça

2. Admissibilidade: O exame do recurso especial deve se 
ater à matéria efetivamente submetida ao conhecimento do Superior 
Tribunal de Justiça, uma vez que "o recurso especial possui 
fundamentação vinculada, de modo que não cabe ao STJ imiscuir-se em 
questões que não lhe tenham sido devolvidas especificamente". (AgInt no 
AREsp 1325685/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 
julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). O recorrente aponta violação ao 
art. 107, IV, do CP, por considerar que "os delitos imputados aos ora 
recorridos devem ser tomados como crimes de lesa-humanidade na linha 
dos diplomas internacionais, e, por conseguinte, imprescritíveis". 
Contudo, a norma infraconstitucional apontada como violada não tem o 
alcance pretendido. Não se aborda, na referida norma, a 
imprescritibilidade (tema previsto na Lei maior e em tratado não 
internalizado). Constata-se, portanto, a falta de correlação entre a norma 
apontada como violada e a discussão efetivamente trazida nos autos, o 
que inviabiliza o conhecimento do recurso especial. "A indicação de 
preceito legal federal que não consigna em seu texto comando normativo 
apto a sustentar a tese recursal e a reformar o acórdão impugnado 
padece de fundamentação adequada, a ensejar o impeditivo da Súmula 
284/STF" (REsp n. 1.715.869/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, DJe 7/3/2018).

3. A ordem foi concedida pelo Tribunal de origem, por 
maioria, reconhecendo a ocorrência da prescrição, "em virtude de os 
fatos não se enquadrarem nos crimes contra a humanidade". Dessa 
forma, ainda que o recorrente tivesse indicado o dispositivo correto, que 
trata da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, seu exame 
não teria o condão de desconstituir o acórdão proferido pela Corte local, 
porquanto fundamentado na não configuração de crime de 
lesa-humanidade. Inviável, outrossim, aferir se os fatos narrados se 
inserem na categoria de crime contra humanidade, uma vez que o 
recorrente não apontou igualmente violação a dispositivo legal, ou mesmo 
supralegal, que albergue referida discussão. Ademais, desconstituir a 
conclusão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que possui amplo 
espectro de cognição dos fatos e provas juntadas aos autos, demandaria 
o revolvimento fático-probatório, o qual é vedado na via eleita, nos termos 
do enunciado n. 7/STJ.

4. Preliminares de mérito: O STM, por mais de uma vez, 
"inadmitiu o prosseguimento de inquérito instaurado para apurar o 
atentado do Riocentro, e fez mais, decretou a extinção de punibilidade de 
todos os envolvidos, face a anistia deferida pela Emenda Constitucional 
26/1985". Como é cediço, "a decisão que declar[a] extinta a punibilidade 
em favor do Paciente, ainda que prolatada com suposto vício de 
incompetência de juízo, é susceptível de trânsito em julgado e produz 
efeitos. A adoção do princípio do ne bis in idem pelo ordenamento jurídico 
penal complementa os direitos e as garantias individuais previstos pela 
Constituição da República, cuja interpretação sistemática leva à 
conclusão de que o direito à liberdade, com apoio em coisa julgada 
material, prevalece sobre o dever estatal de acusar". (HC 86606, 
Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 22/05/2007, 
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DJe 2/8/2007). Precedentes outros do STF na mesma direção. Assim, 
caso fosse acolhida a tese recursal do MPF, deveria este Colegiado 
examinar, previamente e de ofício, o tema da coisa julgada material 
(matéria de ordem pública, que foi expressamente analisada pela Corte 
de Origem). Recorde-se: em favor do acusado, sempre é possível a 
concessão da ordem de habeas corpus até mesmo de ofício.

5. Os fatos, ocorridos em 30/4/1981, estão albergados pela 
anistia trazida no art. 4º, § 1º, da EC n. 26/1985, promulgada pela própria 
Assembleia Nacional Constituinte, a qual reafirmou a Anistia de 1979. Não 
se pode descurar, ademais, que a Lei n. 6.683/1979 foi considerada 
constitucional pelo STF, no julgamento da ADPF n. 153/DF, embora 
estejam pendentes de julgamento embargos de declaração. Nada 
obstante, conforme explicitado pelo Ministro Alexandre de Moraes, 
Relator da Rcl n. 18.686/RJ, "essa decisão, proferida no âmbito de 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, é dotada 
de eficácia erga omnes e efeito vinculante (art. 10, § 3º da Lei 9.882/99)". 
Nessa linha de entendimento, cabe ao STF verificar os efeitos da decisão 
proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso 
Gomes Lund e outros ("Guerrilha do Araguaia") vs Brasil, bem como no 
Caso Herzog e outros vs Brasil, com a consequente harmonização da 
jurisprudência relativa à Lei de Anistia, o que é objeto também da ADPF n. 
320/DF, da relatoria do eminente Luiz Fux.

6. Conclusão que não revela resistência ao cumprimento 
das decisões proferidas pela CIDH, ou reticência em exercer o controle 
de convencionalidade, porquanto a submissão à jurisdição da CIDH não 
prescinde da devida harmonização com o ordenamento pátrio, sob pena 
de se comprometer a própria soberania nacional. A soberania é 
fundamento da República Federativa do Brasil e justifica a Supremacia da 
CF na ordem interna. Dessa forma, o cumprimento das decisões 
proferidas pela CIDH não pode afrontar a CF, motivo pelo qual se faz 
mister sua harmonização, sob pena de se subverter nosso próprio 
ordenamento, negando validade às decisões do Supremo Tribunal 
Federal, em observância a decisões internacionais.

7. Mérito: O conceito de crime contra a humanidade se 
encontra positivado no art. 7º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional, o qual foi adotado em 17/7/1998, porém apenas passou a 
vigorar em 1º/7/2002, sendo internalizado por meio do Decreto n. 4.388, 
de 25/9/2002. No Brasil, no entanto, ainda não há lei que tipifique os 
crimes contra a humanidade, embora esteja em tramitação o Projeto de 
Lei n. 4.038/2008. Diante da ausência de lei interna tipificando os crimes 
contra a humanidade, rememoro que o STF já teve a oportunidade de se 
manifestar no sentido de que não é possível utilizar tipo penal descrito em 
tratado internacional para tipificar condutas internamente, sob pena de se 
violar o princípio da legalidade - art. 5º, XXXIX, da CF (exemplo: tipo penal 
de organização criminosa trazido na Convenção de Palermo). Dessa 
maneira, não se mostra possível internalizar a tipificação do crime contra 
a humanidade trazida pelo Estatuto de Roma, mesmo se cuidando de 
Tratado internalizado por meio do Decreto n. 4.388, porquanto não há lei 
em sentido formal tipificando referida conduta. Ademais, cuidando-se de 
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tratado que apenas passou a vigorar no Brasil em 25/9/2002, tem-se 
igualmente, na hipótese, o óbice à aplicação retroativa de lei penal em 
prejuízo do réu, haja vista o princípio constitucional da irretroatividade, 
previsto no art. 5º, XL, da CF.

8. A Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de 
Guerra e dos Crimes contra a Humanidade é anterior aos fatos narrados. 
Contudo, não foi ratificada pelo Brasil, não foi internalizada nem como 
norma supralegal. Nada obstante, no presente julgamento se pretende 
demonstrar que sua observância independe de ratificação, por se tratar 
de norma jus cogens que, nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, 
no julgamento da Ext. n. 1.362/DF, "é um costume internacional, 
respeitado e praticado" e, segundo o Ministro Luiz Fux, no mesmo 
julgamento, "talvez a melhor Corte para dizer se o jus cogens se aplica ou 
não é o Supremo Tribunal Federal". No referido julgamento, se considerou 
inaplicável o jus cogens, prevalecendo o entendimento no sentido de que 
a qualificação do crime como de lesa-humanidade não afasta a sua 
prescrição, uma vez que, conforme voto vencedor do saudoso Ministro 
Teori Zavascki, "somente lei interna (e não convenção internacional, 
muito menos aquela sequer subscrita pelo Brasil) pode qualificar-se, 
constitucionalmente, como a única fonte formal direta, legitimadora da 
regulação normativa concernente à prescritibilidade ou à 
imprescritibilidade da pretensão estatal de punir, ressalvadas, por óbvio, 
cláusulas constitucionais em sentido diverso, como aquelas inscritas nos 
incisos XLII e XLIV do art. 5º de nossa Lei Fundamental".

9. Ainda que se admita o jus cogens, na contramão do que 
decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Extradição n. 1.362/DF, o 
controle de convencionalidade exercido pelo STJ, com a finalidade de 
aferir se a legislação infraconstitucional está em dissonância com o 
disposto no tratado internacional sobre direitos humanos, deve se 
harmonizar com os princípios e garantias constitucionais. Com efeito, não 
se pode perder de vista que o tratado possui status supralegal, porém 
infraconstitucional, porquanto não internalizado nos termos do art. 5º, § 3º, 
da CF. Conclusão em sentido contrário violaria não apenas o disposto no 
referido dispositivo da Constituição da República, mas também a 
jurisprudência consolidada do STF sobre o status dos tratados sobre 
direitos humanos, bem como inviabilizaria o exame dos temas pelo STJ.

10. Considerando se estar diante de controle sobre 
Convenção admitida como jus cogens, entendo que sua observância na 
ordem jurídica interna, se legitima a partir do disposto no art. 5º, § 2º, da 
CF, o qual dispõe que "os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte". Nesse contexto, diante do princípio da 
unidade da constituição - o qual impõe a necessidade de harmonização 
de eventuais contradições existentes entre as normas constitucionais -, 
bem como do princípio da máxima efetividade - que visa conferir a maior 
efetividade possível aos direitos fundamentais -, entendo que a 
observância aos tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos deve ser compatibilizada com os princípios constitucionais da 
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legalidade e da irretroatividade. Assim, a aplicação da Convenção não 
poderia tipificar crimes nem alcançar fatos anteriores à Constituição de 
1988, que legitimou sua aplicação, sob pena de revelar verdadeira afronta 
à própria soberania estatal e à supremacia da Constituição da República, 
subvertendo por completo o ordenamento jurídico pátrio e com 
malferimento de inúmeros outros direitos fundamentais, a pretexto de 
protegê-los.

11. Não se coaduna, igualmente, com a ordem 
constitucional vigente, admitir a paralisação da eficácia da norma que 
disciplina a prescrição, com o objetivo de tornar imprescrítiveis crimes 
contra a humanidade, por se tratar de norma de direito penal que 
demanda, da mesma forma, a existência de lei em sentido formal. 
Ademais, se deve igual observância ao princípio da irretroatividade. "A 
chamada 'Constituição Cidadã' busca a construção de uma sociedade 
livre e justa, conferindo amparo a um vasto rol de direitos e garantias 
fundamentais dos indivíduos. Em um Estado de Direito, deve ser 
equilibrada pela lei a relação entre o Estado e os cidadãos, como forma 
de garantir que estes não serão vítimas do arbítrio do poder coercitivo 
estatal. Nesse sentido, a imprescritibilidade ameaça as garantias 
fundamentais de segurança jurídica e até mesmo da ampla defesa, pois 
submete o cidadão à eterna ameaça da repressão estatal, sem 
preocupar-se com os efeitos do tempo sobre os elementos probatórios 
que envolvem os fatos criminosos, sobre o acusado e sobre a 
repercussão social do crime". (CALIXTO, Clarice Costa. Portanto, não é 
possível tornar inaplicável o disposto no art. 107, IV, do CP (norma 
violadora e não violada), em face do disposto na Convenção sobre a 
Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a 
Humanidade, sob pena de se vulnerar o princípio constitucional da 
legalidade e da irretroatividade, bem como a própria segurança jurídica, 
com consequências igualmente graves, em virtude da mitigação de 
princípios relevantes à própria consolidação do Estado Democrático de 
Direito.

12. Conclusão: A admissão da Convenção sobre a 
Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a 
Humanidade como jus cogens não pode violar princípios constitucionais, 
devendo, portanto, se harmonizar com o regramento pátrio. Referida 
conclusão não revela desatenção aos Direitos Humanos, mas antes 
observância às normas máximas do nosso ordenamento jurídico, 
consagradas como princípios constitucionais, que visam igualmente 
resguardar a dignidade da pessoa humana, finalidade principal dos 
Direitos Humanos. Nesse contexto, em observância aos princípios 
constitucionais penais, não é possível tipificar uma conduta praticada no 
Brasil como crime contra humanidade, sem prévia lei que o defina, nem é 
possível retirar a eficácia das normas que disciplinam a prescrição, sob 
pena de se violar os princípios da legalidade e da irretroatividade, tão 
caros ao direito penal.

13. O não reconhecimento da imprescritibilidade dos crimes 
narrados na denúncia não diminui o compromisso do Brasil com os 
Direitos Humanos. Com efeito, a punição dos denunciados, quase 40 
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anos após os fatos, não restabelece os direitos humanos supostamente 
violados, além de violar outros direitos fundamentais, de igual magnitude: 
segurança jurídica, coisa julgada material, legalidade, irretroatividade, etc.

14. Pedido Subsidiário: No que diz respeito à alegada ofensa 
aos arts. 347 e 348, ambos do CP, a argumentação trazida no recurso 
especial não encontra óbice ao seu conhecimento. Porém, a insurgência 
não merece prosperar. Com efeito, o recorrente pretende demonstrar que 
os crimes de fraude processual e de favorecimento pessoal têm natureza 
de crime permanente, motivo pelo qual o prazo prescricional, com relação 
ambos, ainda não teria se implementado. Contudo, é uníssona na 
doutrina, bem como na jurisprudência, a classificação dos referidos 
crimes como instantâneos, motivo pelo qual não é possível igualmente 
acolher o pleito subsidiário do recorrente.

15. Dispositivo: Recurso especial conhecido em parte e, 
nessa extensão, improvido. (REsp 1798903/RJ, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 
30/10/2019)

Além disso, após a concessão da liminar na ADPF n. 153, tenho que deve 

prevalecer em função do seu caráter vinculante, o entendimento do Ministro Eros Grau a 

respeito da possibilidade de Tratados Internacionais vedarem a concessão de anistia a 

crimes de tortura, que assim se manifestou:

"42. Anoto a esta altura, parenteticamente, a circunstância 
de a Lei n. 6.683 preceder a Convenção das Nações Unidas contra a 
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes --- adotada pela Assembléia Geral em 10 de dezembro de 
1984, vigorando desde 26 de junho de 1987 --- e a Lei n. 9.455, de 7 de 
abril de 1997, que define o crime de tortura. E, mais, o fato de o preceito 
veiculado pelo artigo 5º, XLIII da Constituição --- preceito que declara 
insuscetíveis de graça e anistia a prática da tortura, entre outros crimes 
--- não alcançar, por impossibilidade lógica, anistias consumadas 
anteriormente a sua vigência. A Constituição não recebe, certamente, leis 
em sentido material, abstratas e gerais, mas não afeta, também 
certamente, leis-medida que a tenham precedido.

Refiro-me ainda, neste passo, a texto de Nilo Batista, na 
Nota introdutória a obra recentemente publicada15, de Antonio Martins, 
Dimitri Dimoulis, Lauro Joppert Swensson Júnior e Ulfrid Neumann: 

"... em primeiro lugar, instrumentos normativos 
constitucionais só adquirem força vinculante após o 
processo constitucional de internaiização, e o Brasil não 
subscreveu a Convenção sobre Imprescritibilidade dos 
Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade de 
1968 nem qualquer outro documento que contivesse 
cláusula similar; em segundo lugar, 'o costume 
internacional não pode ser fonte de direito penal' sem 

Documento: 90183954 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  24 de 26



 

 

Superior Tribunal de Justiça

violação de uma função básica do princípio da legalidade; e, 
em terceiro lugar, conjurando o fantasma da condenação 
pela Corte Interamericana, a exemplo do precedente 
Arellano x Chile, a autoridade de seus ares tos foi por nós 
reconhecida plenamente em 2002 (Dec. n. 4.463, de 8 de 
novembro de 2002) porém apenas 'para fatos posteriores a 
10 de dezembro de 1998'''

Cabe ressaltar que a irretroativdade da lei penal mais gravosa, a coisa 

julgada, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito além de serem direitos e garantias 

constitucionais, estão inseridos entre as cláusulas pétreas da constituição que visam a 

dar segurança jurídica ao nosso ordenamento, com o status superior aos tratados 

internacionais de direitos humanos que não foram internalizados com votação de 

quorum específico de emenda constitucional.  

Desse modo, entendo que a questão referente à possibilidade de tratado 

internacional posterior à Lei da Anistia vedar a prescritibilidade ou a própria anistia a 

fatos anteriores a sua internalização pela República Federativa do Brasil, já foi resolvida 

no âmbito da ADPF n. 153.

A própria Constituição Federal não se valeu de retroatividade máxima para 

excluir os efeitos da Lei da Anistia. Se o tivesse feito, somente seria admissível se fosse 

expressa em seu texto. 

Logo, não vejo a possibilidade de manter a persecução penal em relação 

a condutas cuja punibilidade já foi extinta em razão da Lei a Anistia, ao argumento de 

insuscetível anistia os crimes objeto do presente writ tendo como parâmetro decisão de 

Organismo Internacional – o qual não se nega a efetiva inserção do Estado Brasileiro – 

criado após a própria Constituição Federal, bem como muito após a implementação dos 

efeitos da Lei da Anistia.

Esse posicionamento não causa prejuízo aos que defendem a tese de 

imprescritibilidade dos crimes e de supremacia das decisões da CIDH, pois as futuras 

manifestações da Suprema Corte, seja no julgamento do mérito do Reclamação n. 

18.686/RJ ou na apreciação da ADPF n. 320, é que definirão se os óbices à 

irretroatividade de lei penal mais gravosa, anistia, prescrição, coisa julgada ou outros 

óbices são aptos a obstar a persecução penal determinada pela Corte Interamericana 

de direitos humanos.  

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente Recurso 
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Superior Tribunal de Justiça

em habeas corpus para, reconhecendo a incidência e validade da causa extintiva da 

punibilidade prevista no art. 107, inciso II, do Código de Processo Penal, determinar o 

trancamento da Ação Penal n. 0023005-91.2014.4.025101, da 4ª Vara Federal Criminal 

da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Documento: 90183954 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  26 de 26


