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EXCELENTISSÍMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MINISTRO LUIZ FUX 

Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

Autoridade coatora: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

Pacientes: ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO, CARLOS LUCAS DA SILVA, EVERTON 

ARAUJO DE SOUZA, FELIPE DA FONSECA RODRIGUES, LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, 

LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS e WILIAM FERREIRA MARTINS PEDRO 

 

Processo: RESE nº 7000448-60.2020.7.00.0000 

 

 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em assistência aos 

pacientes ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO, , CARLOS LUCAS DA SILVA, 

EVERTON ARAUJO DE SOUZA, FELIPE DA FONSECA RODRIGUES, 

LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS 

SANTOS e WILIAM FERREIRA MARTINS PEDRO, já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe, por meio de seu Defensor Público 

Federal ora signatário e no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 

Complementar n.° 80/94, vem à ínclita presença de V. Exa. com fulcro no art. 102, 

inciso I, “d” e art. 5º, LXVIII, ambos da Constituição Federal, Lei nº 9.455/97, 

inciso I, “a” e inciso II, e os artigos 466 e 467, alínea “b”, do Código de Processo 

Penal Militar impetrar: 

 

ORDEM DE HABEAS CORPUS,  

COM PEDIDO LIMINAR 

 

apontando como autoridade coatora o e. Superior Tribunal Militar, pelo Acordão 

proferido no RESE nº 7000448-60.2020.7.00.0000, pelas razões de fato e de direito 

a seguir aduzidas: 
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1 - BREVE RELATO 

Os ora paciente estão sendo processados como incurso nas penas do 

artigo 121 § 2º, inciso VII, do Código Penal comum c/c artigo 9º, incisos II e III, 

alínea "d", 30, inciso II, 53, com a agravante do artigo 70, inciso II, alínea "b", 

todos do Código Penal Militar, por terem, supostamente, na data de 20/8/2018, 

disparado contra a Tropa do Exército, durante a Operação Furacão, no Complexo 

do Alemão no Estado do Rio de Janeiro. 

Audiência de custódia realizada em 24/08/2018, ocasião em que a 

prisão foi convertida em preventiva. 

Em 27/09/2018, pouco mais de um mês da conversão da prisão em 

preventiva, a mesma foi revogada, sendo concedida a liberdade aos ora 

pacientes. 

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar foi rejeitada 
pelo Nobre Juízo em 27/09/2018, tendo o Parquet das Armas apresentado dois 

recursos em sentido estrito, um, contra essa decisão e o outro, contra a decisão que 

revogou a prisão preventiva dos denunciados. 

Em 02/05/2019, O Egrégio STM recebeu a denúncia formulada pelo 

Órgão Ministerial e ainda determinou a prisão preventiva dos réus. 

Em 26/8/2019 foram expedidos os mandados de prisão. 

Em 12/9/2019, a Exma. Juíza Federal da Justiça Militar declarou seu 

impedimento para atuar no feito, tendo a presente Ação Penal sido distribuída ao 

Exmo. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, do mesmo Juízo, que suscitou, em 

16/10/2019, Conflito Negativo de Competência, que tramitou no Superior Tribunal 

Militar sob o nº 7001176-38.2019.7.00.0000 e fixou competência da Juíza Federal 

da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM. 

Em 26/03/2020, a Exma. Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª 

Auditoria da 1ª CJM, após ter tido sua competência fixada pelo e. STM para 

decidir sobre o pedido de relaxamento da prisão dos ora pacientes, em decisão 
muito bem fundamentada, revogou a prisão preventiva. 

Inconformado, o Parquet Militar novamente manejou o RSE de nº  

7000448-60.2020.7.00.0000, pugnando pela restauração da prisão preventiva 

decretada por e. STM nos  autos  do  RSE  nº  7000250-57.2019.7.00.0000. 

Na sequência, ao proferir o necessário Juízo de 

Confirmação/Retratação, a Exma. Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria 
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da 1ª CJM, não encontrando razões de alteração do panorama que lastreou a sua 

decisão anterior, mediante despacho, ratificou o decisum hostilizado, determinando 

a subida dos autos ao e. STM (arquivo 6-DESP do evento 1). 

O novo Recurso em Sentido Estrito nº 7000448-60.2020.7.00.0000 foi 

redistribuído, por prevenção, ao i. Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE 

QUEIROZ, por ter sido o Relator no Recurso em Sentido Estrito nº 7000153-

57.2019.7.00.0000, conforme consta no Sistema e-Proc/JMU.  

Em 20/10/2020, foi exarado Acordão do Pleno do e. STM, onde se 

acolheu o pleito do Parquet Milicien para restabelecer  a  prisão  preventiva,  

revogada  nos  autos  da  APM  7001334-63.2019.7.01.0001,  com  determinação  

ao  Juízo  de  primeiro  grau  que  analise,  com periodicidade máxima de 90 dias, a 

conveniência do acautelamento preventivo dos réus, nos termos do art. 316, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal. 

De plano, deve ser registrado que os réus, ora pacientes, estão 

custodiados por determinação acima da Justiça Militar, pois já foram emitidos os 

alvarás de soltura, em razão da ABSOLVIÇÃO pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro.  

Nada obstante aos fatos descritos, o que impera é o excesso de prazo 

para prisão preventiva e o uso de TORTURA, fato inescusável em ume regime 

democrático de direito, por mais que se fale em operação militar, o uso de 

TORTURA não pode ser admitido sob hipótese alguma. 

Por tudo, o instituto do Habeas Corpus é o remédio jurídico aplicável 

ao caso concreto, pela previsível e latente violação ao direitos humanos com uso de 

TORTURA, comprovada com laudos do Instituto Medico Legal do Estado do Rio 

de Janeiro, e ainda para restaurar a consagrada  liberdade de  ir e vir dos ora 

pacientes. 

Assim, em apertada síntese, é o relato fático. 

 

2 - DO DIREITO. 

  O Acordão ora vergastado que foi exarado pelo Pleno do e. STM, nos 

autos do processo citado alhures, encontra-se assim ementado: 

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO 

MILITAR. FUMUS  COMISSI  DELICTI.  PERICULUM  LIBERTATIS.  

GRAVIDADE EM CONCRETO DOS  DELITOS.  PROPORCIONALIDADE  

EM  SENTIDO  ESTRITO. PRAZO DO ART. 390 DO CÓDIGO DE 
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PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) NÃO É ABSOLUTO. INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DO FATO DELITIVO. ART. 255 

DO CPPM. I - Os requisitos da prisão preventiva se mantêm, mediante o 

periculum libertatis e o fumus comissi delicti. A aparência do delito se estabelece 

por meio da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A 

garantia da ordem pública deve ser assegurada em caso do perigo de novas 

infrações. II - A gravidade em concreto dos delitos perpetrados mediante 

violência e associação criminosa impõe a exatidão da lei, a fim de garantir a 

ordem pública e a aplicabilidade da legislação penal. III - O decreto cautelar se 

mantém em análise as máximas da necessidade, da adequação  e  da  

proporcionalidade  em  sentido  estrito.  A  necessidade relaciona-se  ao  risco  

social  verificado  no  caso  e  a  adequação  focaliza  a pertinência em abstrato 

da medida. O balanceamento se opera em face dos atos realizados. IV - A regra 

do art. 390 do Código de Processo Penal Militar não traz um prazo absoluto.  

Considerá-lo  taxativo  é  desconsiderar  os  inúmeros  fatores  que decorrem do 

processo, como os sucessivos eventos da Ação Penal em 1ªinstância de conflito 

de competência, além da própria complexidade fática, mediante  diversos  Réus,  

e  legal,  tentativa  de  homicídio  qualificado  em concurso de delitos, 

igualmente, equiparados a crimes atrozes especificados em lei. V  -  O  tempo  de  

prisão  dos  Recorridos  é  proporcional  ao  grave  crime perpetrado,  cuja  pena  

mínima  é  de  8  anos  de  reclusão,  considerada  a tentativa na fração máxima 

de 2/3. Assim, o excesso de prazo não é uma simples soma aritmética, mas deve 

ser reconhecida a complexidade jurídica e fática do processo.VI  -  Inexistem  

dúvidas  acerca  da  prova  do  fato  delitivo  e  dos  indícios suficientes de 

autoria, atendidas as exigências das alíneas "a" e "d" do art.255 do CPPM, quais 

sejam: a garantia da ordem pública e a segurança da aplicação da lei penal 

militar. VII - Determinação ao Juízo de primeiro grau que analise, com 

periodicidade máxima de 90 dias, a conveniência do acautelamento preventivo 

dos Réus, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 

VIII - Recurso provido. Decisão Unânime”. 

Concessa Vênia, temos no caso concreto, VIOLAÇÕES e 

RESTRIÇÕES das garantias e direitos fundamentais previstos em nossa Carta 

Democrática.  

A VIOLAÇÃO, mais gravosa, que macula de forma irreparável o 

devido processo legal, foi o uso do instrumento de TORTURA, aplicado contra os 

ora pacientes,  por parte dos militares envolvidos na operação  Operação Furacão, 

no Complexo do Alemão no Estado do Rio de Janeiro 

Tal assertiva, infelizmente, pode ser comprovada com elementos 

constantes dos autos nº 7000075-29.2020.7.00.0000/BR, processo relacionado em 

destaque abaixo, conforme se comprova dos dados processuais constantes do site 

do e. STM – e-Proc – que aqui se colaciona, à guisa de comprovação e 

esclarecimentos, a ver: 

“Capa do Processo 

Nº do Processo: 7000448-60.2020.7.00.0000  

Data de autuação: 01/07/2020 16:11:34  

Situação: JULGADO 
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ  
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Colegiado: Tribunal Pleno 
Competência: Criminal  

                                                                 Classe da ação: Recurso em Sentido Estrito 

     Processos Relacionados  

 

  

   

 

 

 

 

 

No processo em destaque, sob nº 7000075-29.2020.7.00.0000/BR, se 

valendo do PROTOCOLO DE INSTAMBUL – MANUAL PARA A 

INVESTIGAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EFICAZES DA TORTURA, constam 

laudos do  Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, vinculado ao Departamento 

Geral de Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Estado da Polícia Civil – 

SEPOL do Estado do Rio de Janeiro, constituindo 3 anexos que são colacionados 

na íntegra. 

O PROTOCOLO DE ISTAMBUL consiste no Manual para a 

Investigação e Documentação Eficaz da Tortura e Outras Penas ou Tratamentos 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes, apresentado ao Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Direitos Humanos em 1999, estabelecendo diretrizes e normas, com a 

finalidade de dar subsídios aos peritos para procederem à identificação, 

caracterização e elucidação de crimes de tortura. 

Sob a inspiração dos tratados internacionais ratificados pelo Estado 

Brasileiro que estabelecem compromissos entre as Nações para prevenir e combater 

a tortura, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República criou em 

2003 o Protocolo Brasileiro de Perícia Forense no Crime de Tortura, para adaptar a 

realidade brasileira ao padrão internacional para a investigação de relatos de 

tortura, trazendo para o cenário nacional as regras e orientações do Protocolo de 

Istambul. 

O Conselho Nacional de Justiça em sua Recomendação de número 49 

expressamente se refere ao Protocolo de Istambul como paradigma a ser observado 

pelos Magistrados como importante ferramenta para elucidação de questões que 

envolvam crimes de tortura. 

7000075-29.2020.7.00.0000/BR  | 1o. grau  

7000153-57.2019.7.00.0000/BR  | Dependente 

7000250-57.2019.7.00.0000/BR  | 1o. grau 

7000548-53.2018.7.01.0001/RJ  | 2o. grau 

7000548-53.2018.7.01.0001/RJ  | 1o. grau 

7000741-68.2018.7.01.0001/RJ  | 2o. grau 

7000863-81.2018.7.01.0001/RJ  | 2o. grau 

7000863-81.2018.7.01.0001/RJ  | 1o. grau 

7001176-38.2019.7.00.0000/BR  | 1o. grau 

7001334-63.2019.7.01.0001/RJ  | Originário 

javascript:exibirSubFrm('controlador.php?acao=processo_relacionado_historico_listar&acao_retorno=processo_selecionar&num_processo=70004486020207000000&hash=055440f66426ed579e40f6662a0c63f1')
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=processo_selecionar&acao_origem=processo_consultar&acao_retorno=processo_consultar&num_processo=70000752920207000000&hash=6e0d814a4b1eb419bf3a138d4b183c34
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=processo_selecionar&acao_origem=processo_consultar&acao_retorno=processo_consultar&num_processo=70001535720197000000&hash=c8819a3b88d7added9cb92e1e5d90043
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=processo_selecionar&acao_origem=processo_consultar&acao_retorno=processo_consultar&num_processo=70002505720197000000&hash=1eff68d4b62f0c8329a67f321db74505
http://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&acao_origem=processo_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&num_processo=70005485320187010001&num_chave=124746062718&IdSessaoTRF=72160546362483172123&IdUsuarioTRF=722017110713511856415834268079&HashConsultaPublica=6a1bf9b5e52eb1fab347b1fb14f81676089401b95179f1897cb4a4acbd5ba00f&hash=b66735d81b0746b9e42b1fabd7b1e049
http://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&acao_origem=processo_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&num_processo=70005485320187010001&num_chave=124746062718&IdSessaoTRF=72160546362483172123&IdUsuarioTRF=722017110713511856415834268079&HashConsultaPublica=6a1bf9b5e52eb1fab347b1fb14f81676089401b95179f1897cb4a4acbd5ba00f&hash=b66735d81b0746b9e42b1fabd7b1e049
http://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&acao_origem=processo_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&num_processo=70007416820187010001&num_chave=244648431418&IdSessaoTRF=72160546362483172123&IdUsuarioTRF=722017110713511856415834268079&HashConsultaPublica=8f4c79c276c511551d603c2d478bd06126de6397e4cd88bc410abae2b7dd454a&hash=d7fc5fe7e8855428e3081c17a4feb546
http://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&acao_origem=processo_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&num_processo=70008638120187010001&num_chave=355720812118&IdSessaoTRF=72160546362483172123&IdUsuarioTRF=722017110713511856415834268079&HashConsultaPublica=3597f7fef9962f15f9094d746f7776df1d088c0c551f48f9f39618a777a04e8c&hash=ed65dbc6ac4c3b6d667e1fafb3a8d4be
http://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&acao_origem=processo_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&num_processo=70008638120187010001&num_chave=355720812118&IdSessaoTRF=72160546362483172123&IdUsuarioTRF=722017110713511856415834268079&HashConsultaPublica=3597f7fef9962f15f9094d746f7776df1d088c0c551f48f9f39618a777a04e8c&hash=ed65dbc6ac4c3b6d667e1fafb3a8d4be
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=processo_selecionar&acao_origem=processo_consultar&acao_retorno=processo_consultar&num_processo=70011763820197000000&hash=a11c2ae01352f58c0b3f1ddff473a9c7
http://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&acao_origem=processo_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&num_processo=70013346320197010001&num_chave=220117039319&IdSessaoTRF=72160546362483172123&IdUsuarioTRF=722017110713511856415834268079&HashConsultaPublica=1d578945c8c4a81e4033330b119868188b928778679fc798f775cf6257d90e04&hash=2febbef2ee671c98ba3c6073941fcd26
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Cuida-se de um documento médico de investigação calcado em 

método específico, produzido de forma sistemática, submetendo ao crivo clínico a 

análise das queixas de tortura com a aferição de sua sequência lógica na narração 

dos fatos, na verossimilhança e eventuais contradições no reporte, para a afirmação 

da consistência dos relatos.  

Para a verificação e constatação médica da incidência da tortura são 

levadas em consideração não apenas as marcas e lesões perceptíveis no corpo da 

vítima, mas especialmente as implicações psicológicas registradas em virtude do 

evento traumático experimentado. 

Assim, ainda que a agressão não deixe marcas ou mesmo que as 

mesmas tenham desaparecido em virtude do decurso do tempo, é possível 

investigar a consistência do relato de tortura com base nos critérios, normas e 

diretrizes estabelecidas pelo Protocolo de Istambul, certo que do laudo constam 

algumas dessas diretrizes para o pronto entendimento do leitor. 

Assim, destacamos alguns trechos dos depoimentos aos Peritos para 

comprovação – sem prejuízo da análise pormenorizada dos anexos – da utilização 

de TORTURA por parte dos agentes militares , a ver: 

 

 

 

Paciente ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO – PAG 27 doc. 1. 
(destaques acrescidos) 
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Pag 28 – doc 1. 
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Pag 38 – doc 1. (destaques acrescidos) 

 

  Aqui são descritos, segundo o Protocolo de Instambul, a definição dos 

métodos de TORTURA, que se amoldam, muitos ao caso concreto, como vemos: 

 

Pag 42 – doc1.  

 

 



 
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL 

CATEGORIA ESPECIAL – TRIBUNAIS SUPERIORES 
4º OFÍCIO SUPERIOR CRIMINAL MILITAR  

SAUN – Setor de Autarquias Norte – Quadra 05, Lote C, Centro Empresarial CNC – Bloco C - CEP: 70.040-250 

– Brasília/DF 

 

9 

 
 

Pags 43 e 44 – doc 1. (destaques acrescidos) 

 

 

   

 

  Pags 48 e 49 – doc 1. (destaques acrescidos) 
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Paciente WILLIAN FERREIRA MARTINS PEDRO – PAG 54 doc. 

1. (destaques acrescidos) 
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Pag 55 – doc1. (destaques acrescidos) 

   
 

Pag 68 – doc 1. (destaques acrescidos) 

   
Pag 73 e 74 – doc 1. (destaques acrescidos) 
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Pag 74 e 75 – doc 1. (destaques acrescidos) 

   

   
Pag 78 – doc 1. (destaques acrescidos) 

   
Percebe-se que a utilização de TORTURA está amplamente comprovada 

nos laudos já mostrados.  

 

Na mesma esteira, seguem os outros laudos. 
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Paciente EVERTON ARAÚJO DE SOUZA – Pag 80 – doc 1. (destaques 

acrescidos) 

   

Pag 81 – doc 1. (destaques acrescidos) 

   

 

O laudo do ora paciente EVERTON ARAÚJO DE SOUZA continua no 

documento 2 em anexo. 
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Pag 1 – doc 2. (destaques acrescidos) 

   

Pag 6 – doc 2. (destaques acrescidos) 
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Pag 7 – doc 2. (destaques acrescidos) 

   

Pag 13 – doc 2. (destaques acrescidos) 
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Paciente LUCAS VINICIUS MACHADO DOS SANTO  – Pag 15 – doc 2. 

(destaques acrescidos) 

   
Pag 16 – doc 2. (destaques acrescidos) 

    
Pag 27 – doc 2. (destaques acrescidos) 
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Seguem os peritos na avaliação da TORTURA sofrida pelos réus, ora 

pacientes, e trazem no corpo do laudo de exame, definições e conceitos muito claros sobre 

o que vem ser TORTURA, segundo o Protocolo de Instambul, e pode-se notar a incrível 

verossimilhança entre as definições e as agressões sofridas por todos os réus, ora pacientes, 

como podemos comprovar pelos trechos dos documentos já trazidos e pelos que ainda serão 

aqui acostados. 

   

 

Impende destacar que, os depoimentos contem trechos descritivos muito mais 

fidedignos e fortes sobre as agruras tormentosas que os Réus, ora Pacientes, passaram desde o 

momento da prisão, não foram acostados aqui, mas estão nos anexos todas as respostas às 

perguntas feitas pelos peritos legais, onde também se comprova, sem nenhuma dúvida, que 

sofreram TORTURA, O QUE É ABSOLUTAMENTE INCONCEBÍVEL EM UM 

SISTEMA DEMOCRÁTICO, AFRONTA O DEVIDO PROCESSO LEGAL e, ainda 

mais, em total INCONGRUÊNCIA aos direitos fundamentais presentes e garantidos pela 

nossa Carta Magna.  
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Seguindo no laudo do ora paciente Lucas Vinícius Machado Santos 

Pag 32 – doc 2. (destaques acrescidos) 

   

Pag 33 – doc 2. (destaques acrescidos) 

   

   

Pag 39 – doc 2. (destaques acrescidos) 
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Paciente LUCAS NASCIMENTO VIEIRA – Pag 41 – doc 2. (destaques 

acrescidos) 
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Pag 42 e 43 – doc 2. (destaques acrescidos) 

   

   
 

Continua o relato mais a frente 
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E segue descrevendo:  pag 44 – doc 2. (destaques acrescidos) 

   

 
Pag 44 – doc 2. (destaques acrescidos) 

 

Neste trecho do depoimento, se extrai claramento que o método aplicado se 

coaduna com a definição de TORTURA pelo Protocolo de Istambul, como vemos: 

   

 
Pag 51 – doc 2. (destaques acrescidos) 

 

    
Pag 55 e 56 – doc 2. (destaques acrescidos) 
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Pag 57 – doc 2. (destaques acrescidos) 

 

   
 

Pag 61 – doc 2. (destaques acrescidos) 
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Paciente FELIPE DA FONSECA RODRIGUES – Pag 63 – doc 2. 

(destaques acrescidos) 

   

 

Pag 64 – doc 2. (destaques acrescidos) 

 

   
 

 

O Laudo do paciente Felipe da Fonseca Rodrigues segue no documento 3 em 

anexo. 
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Pag 5 – doc 3. (destaques acrescidos) 

 

   
 

Durante a inquirição para confecção do laudo, o perito chama a atenção para o 

relato do ora paciente, como vemos do trecho constante das Pags 7 e 8 – doc 3.(destaques 

acrescidos) 
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Pode-se inferir, portanto, diante dos trechos destacados, que o ora paciente, 

bem como os demais, realmente sofreu TORTURA dentro da Organização Militar.  

 

A conclusão do  perito não poderia ser outra.  

 

Os elementos indicam que o ora paciente foi TORTURADO, fato que não 

pode, jamais, mesmo em busca da verdade, ser aplicado por e a quem quer que seja, 

mormente em uma Nação que se subsume aos direitos humanos.  

 

 

   

   
 

Pag 10 - doc 3. (destaques acrescidos) 
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Pag 16 – doc 3. (destaques acrescidos) 

   
 

 

Paciente CARLOS LUCAS DA SILVA – Pag 18 – doc 3. (destaques 

acrescidos) 

.  
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Pag 19 – doc 3. (destaques acrescidos) 

 

   
 

Pag 23 – doc 3. (destaques acrescidos) 
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Nota-se, no trecho abaixo, que métodos de TORTURA foram aplicados sem 

sombra de dúvida. O devido processo legal foi completamente abandonado, mesmo se 

considerando uma operação militar, que não pode, por sí, transgredir as Leis vigentes e os 

direitos humanos.  

   
Pag 36 – doc 3. (destaques acrescidos) 

   
 

Pag 41 e 42 – doc 3. (destaques acrescidos) 
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Pag 42 – doc 3. (destaques acrescidos). 

 

   
 

 

Como se depreende dos laudos aqui colacionados, TODOS são 

uníssonos em afirmar que os réus, ora pacientes, sofreram TORTURA enquanto 

estiveram sob controle das forças militares. 

 

No caso dos autos, a diligência é paradigmática, pois permitiu que o 

Estado Brasileiro implementasse pela primeira vez em sua história uma 

investigação sobre relatos de tortura nos moldes internacionais consagrados pelas 

entidades supranacionais de defesa de direitos humanos, preservando a legitimidade 

do País para o debate no âmbito da proteção e defesa dos direitos individuais 

fundamentais do cidadão, na medida em que revela vontade política de dar atuação 

aos compromissos havidos em defesa da dignidade da pessoa humana, 

especialmente para o combate e prevenção à tortura. 

 

Ademais, patenteada a vulnerabilidade dos Pacientes enquanto vítimas 

do odioso crime de tortura, o laudo do exame viabilizou a expressão do sofrimento 

dos Pacientes pelo tratamento desumano, cruel e degradante, dos atos de tortura 

infligidos a seus corpos em virtude da atuação de militares do exército brasileiro. 

As revelações contidas em cada laudo permitem ilustrar com tintas mais próximas 

às da realidade a experiência vivenciada pelos atores do processo no evento 

reproduzido nos autos, contextualizando o cenário em que teriam ocorrido os fatos 

descritos, permitindo estabelecer parâmetros inéditos para a aferição da idoneidade 

da demonstração de que houve, de fato, prática de tortura. 
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Deve ser entendido como tortura o sofrimento desmesurado, 

desproporcional e injustificado, infligido à vítima de forma intencional, com 

propósito específico, causando severos danos físicos ou mentais, hipótese 

configurada no presente caso a teor dos arts. 2 e 3 da Convenção Interamericana 

para Prevenir e Punir a Tortura .                                                     

Na contramão da cautela que se esperava da autoridade judicial, a 

decisão vergastada implicou constrangimento ilegal aos Pacientes, na medida em 

que restabelece prisão maculada. 

No momento em que uma pessoa relata ter sido vítima de tortura, está 

denunciando a prática de uma violação de direitos humanos e de um ilícito penal 

por parte de agente estatal. Tem o Estado, então, como decorrência de seu dever de 

garantia dos direitos humanos, de levar a denúncia a sério – como levaria a sério 

qualquer denúncia de violação de direitos humanos e de crime – e ele próprio 

investiga-la e adotar medidas que indiquem que ele não corrobora as práticas.  

 

O fato de serem os Pacientes acusados da prática de um crime não faz 

com que desapareçam seus direitos ou que possam os mesmos a qualquer pretexto 

ser relativizados.  A proteção de qualquer pessoa contra maus tratos e tortura deve 

ser absoluta, excluindo-se a idéia de que a vítima tem menor valor, por figurar no 

polo passivo de uma ação penal.  

 

A denúncia deve ser investigada e a conduta imputada aos 

perpetradores da tortura não pode ser em nenhum caso admitida ou chancelada, 

tendo o Estado, por imperativo de comprometimento constitucional e convencional 

o dever rechaçar tal comportamento de seus agentes.   

 

Em outras palavras, quando se fala em restrição ao direito 

fundamental à liberdade, o ônus da prova cabe não ao titular do direito 

fundamental, mas sim a quem decreta a restrição, que deve provar que ela não 

possui qualquer mácula, de modo que medidas judiciais que restrinjam direitos 

fundamentais devem ser, além de fundadas em lei constitucional, compatíveis elas 

próprias com a Constituição  . Havendo dúvida sobre tal compatibilidade, a 

restrição (à liberdade) não deverá ocorrer.  
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No âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, afirma a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos:  

 

“A liberdade [é] sempre a regra e a limitação ou restrição sempre a 

exceção .  Consequentemente, o Estado deve prevenir que a liberdade dos 

indivíduos seja prejudicada pela atuação de agentes estatais e terceiros particulares, 

bem como investigar e punir os atos violatórios deste direito. ”  

Portanto, patenteada, como está a tortura a caracterizar violação de 

direitos humanos dos Pacientes, não cabe ao ente público se eximir da 

responsabilidade, a menos que demonstre evidências em contrário. Induvidoso, 

pois, que no caso se encontra viciada a prisão, pela tortura patenteada, que significa 

grave afronta à Constituição, a tratados e à lei durante um dos atos que a compõem 

o ato de constrição, determinando mácula ao ato em si, impõe-se o relaxamento da 

custódia, na forma do art. 5º, LXV da Constituição.   

 

O fato de ter ocorrido tortura por ocasião da prisão dos Pacientes, e de 

ser um imperativo de Direito Constitucional, de Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e de Direito Processual Penal deve se considerar, na análise da presente 

impetração, que foi praticada por agentes estatais, pelos motivos já expostos, 

macula, por sua vez, a decretação da prisão preventiva. 

 

Por outro lado, é certo que não há qualquer outro motivo que legitime 

a segregação cautelar, insubsistentes, posto que jamais demonstrados, elementos 

concretos que infirmem a presunção de inocência constitucionalmente formulada a 

favor dos Pacientes, livres desde março de 2020, ainda como indemonstrados em 

sua concretude os pressupostos legais referidos no art.255 do CPPM, quais sejam: a 

garantia da ordem pública e a segurança da aplicação da lei penal militar, que 

estariam aptos a legitimar a custodia cautelar. 

 

Também, concessa vênia, colacionamos algumas fotos dos réus, ora 

pacientes, onde se comprova toda a narrativa alhures, a ver: 
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Ora Excelência, SE OS LAUDOS AQUI COLACIONADOS, AS 

FOTOS, bem como leitura atenta dos extensos DOCIMENTOS ANEXOS 

acostados, na íntegra, NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO 

DA TORTURA SOFRIDA, o que mais seria?? 

A determinação de nova prisão preventiva dos réus, ora pacientes, no 

controle da Organização Militar, não se justifica, ainda mais se considerarmos que 

os mesmo sofreram e, quem sabe, ainda sofram TORTURA dentro da Organização 

Militar. 

Também, e como reforço à tese que os réus, ora pacientes, devam  

IMEDIATAMENTE, ter a prisão relaxada, conquanto se pugna, pela NULIDADE 

DO PROCESSO MILITAR E A CONSEQUENTE CASSAÇÃO DO ACORDÃO, 

pelos métodos TORTURANTES utilizados. 

Nunca é demais salientar que os réus, ora pacientes, foram 

ABSOLVIDOS na justiça comum dos crimes que lhes eram imputados, como se 

comprova do trecho destacado da sentença da Douta Juíza Simone de Faria Ferraz, 

como segue:  

“(...) 

Assim, impõe-se reconhecer que o conjunto probatório não trouxe a certeza 

necessária quanto à autoria dos crimes narrados na denúncia. Como dito alhures 

nenhum dos Militares ouvidos foi capaz de individualizar a conduta de 

qualquer dos réus e os identificar em uma cena de conflito, travada no 

interior de uma Comunidade do Rio de Janeiro, sabidamente conflagrada, área de 

verdadeira guerra do tráfico de drogas, mas que como de sabença também é lar 

de pessoas de bem. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL e ABSOLVO ANDERSON LUIS DA CONCEIÇÃO, 

CARLOS LUCAS DA SILVA, EVERTON ARAÚJO DE SOUZA, FELIPE 

DA FONSECA RODRIGUES, LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, LUCAS 

VINICIUS MACHADO DOS SANTOS e WILLIAM FERREIRA 

MARTINS PEDRO, dos crimes que lhes foram imputados, nos termos do Art. 

386, inciso VII do Código de Processo Penal. Sem custas. EXPEÇAM-SE 

ALVARÁS DE SOLTURA EM FAVOR DOS RÉUS.”.(destaques acrescidos) 

 

Diante da Absolvição na esfera da Justiça Estadual e da 
inequívoca comprovação da utilização de TORTURA pelos militares presentes 

na operação, não se pode imaginar outra situação que não a cassação do Acordão 

do e. STM. 

 

E mais Excelências, a discussão aqui não abarca somente a questão da 

revogação da prisão preventiva dos réus, mas sim, por outro prisma, buscando a 

legitimação da arguição de nulidade absoluta da mesma, posto que, é de clareza 
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solar, diante de uma simples leitura dos laudos, que os réus, ora pacientes, foram 

submetidos a TORTURA, o que basta para a declaração de nulidade absoluta de 

todos os atos da ação penal militar nº 7001334.63-2019.7.01.000. 

No ordenamento jurídico brasileiro, dispõe a Lei nº 9.455/97 sobre o 

crime de tortura, que aqui trazemos o que tange ao caso em comento: 

“Art. 1º Constitui crime de tortura: 

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 

causando-lhe sofrimento físico ou mental: 

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de 

terceira pessoa; 

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; 

c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com 

emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou 

mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 

preventivo.” (destaque acrescido) 

 

A comprovação necessária do prejuízo sofrido pelos réus, ora 

pacientes, resta patente, conquanto estão ainda sob o manto da prisão preventiva, 

que se arrasta por mais de 150 dias, pasmem, e advindas de um processo com 

nulidade absoluta pela utilização da TORTURA. 

Assim, pugna-se para que este c. STF expeça, de plano, salvo conduto 

para os réus, ora pacientes, sendo a única medida cabível para reparação do 

gravíssimo erro praticado pela OM – Organização Militar.  

4 - DA MEDIDA LIMINAR. 

Por todo o exposto, tem-se que o direito vindicado é plausível e tem 

fundamentação nas razões explanadas, que revelam, indubitavelmente, a ameaça 

e coação ao direito de ir e vir e permanecer dos réus, ora pacientes, bem com o 

na observância do devido processo legal, posto que a afronta ao disposto na Lei nº 

9.455/97 – Lei da Tortura – maculou o mesmo. 

Deste modo, por presente o risco de dano irreparável – restrição da 

liberdade - prisão preventiva já em excesso de prazo, posto que o Acordão ora 

vergastado do e. STM assim restabeleceu a prisão preventiva que havia sido 

revogada pelo Juízo competente – Periculum in mora (ausência do periculum 

libertatis) -  e os ritos processuais e ditames legais e oficiais não terem sido 

observados ferindo as garantias individuais e o devido processo legal, uso de 

TORTURA, largamente comprovada pelos documentos acostados  – Fumus boni 

iuris - , o deferimento da medida liminar é o que se impõe ao caso concreto, para 

que seja salvaguardados os direitos legítimos do réus, ora pacientes. 
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5 - DO PEDIDO. 

Ante todo o exposto, requer: 

(1) a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente pelo 

Relator, na forma do artigo 192, caput, do Regimento Interno 

do STF, em virtude de estarem presentes os requisitos 

periculum in mora e ausência do periculum libertatis, para cassar 

o Acordão exarado pelo e. STM no RESE nº 7000448-

60.2020.7.00.0000, com revogação da prisão preventiva com 

expedição imediata do salvo conduto para todos os pacientes;  

(2) na eventualidade de a ordem pugnada não ser concedida de 

plano pelo Relator na forma do artigo 192, caput, do Regimento 

Interno do STF, pugna-se: 

2.1 que seja concedida a ordem para que sejam suspensos os 

efeitos do Acordão exarado pelo e. STM no RESE nº 7000448-

60.2020.7.00.0000, até apreciação pelo colegiado, com a expedição 

imediata de salvo conduto dos pacientes;  

 (3) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª entenda 

necessário; 

(4) a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para 

acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do 

presente recurso em mesa de julgamento; contando-se em dobro 

todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei 

Complementar nº 80/1994. 

(5) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar 

concedida, concedendo-se, em definitivo, a ordem de habeas 

corpus nos moldes do pugnado no item 1; 

 

 

Brasília, 16 de novembro de 2020. 

 

 

ANDRÉ DO NASCIMENTO DEL FIACO 
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