
anexo 3
TESTEMUNHAS ARROLADAS E OUVIDAS NO PROCESSO CRIMINAL

ANExO 3 – TesTeMunHas arroLadas e ouVidas no proCesso CriMinaL 

Plenário 1 - 15.04.13 (ata de julgamento - fl. 14126 - 14127)

Ouvida/ Acusação/         Testemunha                           
não ouvida defesa               (identificação)                       Observação

Testemunhas                                                                         
ouvidas em Testemunhas                                                      

plenário de acusação        Marco antonio Moura                pediu para ser ouvido
                         (detento do Carandiru              sem a presença dos 
                         em 1992)                                acusados (art. 217, Cpp)

                         Moacir dos santos (diretor 
                         de segurança e disciplina 
                         do Carandiru em 1992)              

                          osvaldo negrini neto (perito)      

                         Luiz alexandre de Freitas 
                         (vítima)                                  

                         antonio Carlos dias                  pediu para ser ouvido 
                         (detento do Carandiru              sem a presença dos 
                         em 1992)                                acusados (art. 217, Cpp)

Testemunhas 
de defesa            ivo de almeida (juiz 
                         corregedor em 1992)                

                         Fernando antonio Torres
                         Garcia  (juiz corregedor
                         em 1992)                                

                         Luis antonio san Juan 
                         França  (juiz corregedor
                         em 1992)
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                         Luis antonio Fleury Filho
                         (ex-Governador do estado
                          de são paulo)                            

                         pedro Franco de Campos 
                         (ex-secretário de segurança 
                         pública do estado de são paulo)   

                         sueli Zeraik de oliveira armani 
                         (juíza da vara de execuções 
                         que já foi chamada para atuar 
                         em presídios durante rebeliões)   

Testemunhas 
arroladas,                                                                         

mas não Testemunhas                                                    
ouvidas de acusação        Milton abraão                          

                         sandro aparecido da silva         

                         Cláudio de abreu (vítima)          

                          alexandre aparecido Tecerolli 
                         (vítima)                                  

                         antonio Ferreira de souza 
                         (vítima)                                  

                         Márcio dirceu Machado 
                         (vítima)                                  

                         daniel soares (vítima)               

                         aparecido donizete 
                         domingues (vítima)                  

                         Luiz Carlos dos santos silva 
                         (vítima)                                  

Testemunhas                                                    
de defesa            Lelces andré pires de Moraes     presente no dia, 
                                                                      mas defesa desisitu

Carandiru não é Coisa do passado
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ausentes na data de
julgamento. Ministério
público desistiu
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                         antonio Filardi diniz                  Faleceu
                         (ex-secretário adjunto de 
                         segurança pública)                   

                         reinaldo pinheiro da silva          
                         (coronel da polícia militar)         

                         Luiz Gonzaga de oliveira 
                         (coronel da polícia militar)         

Plenário 2 - 03.08.13 (ata de julgamento - fl. 16233)                 

Ouvida/ Acusação/         Testemunha                           
não ouvida defesa               (identificação)                       Observação

Testemunhas                                                                         
ouvidas em Testemunhas                                                      

plenário de acusação        osvaldo negrini neto (perito)      

                         antonio Carlos dias (detento      
                         do Carandiru em 1992)              

                         Marco antonio Moura 
                         (detento do Carandiru 
                         em 1992)                                

                         Moacir dos santos (diretor 
                         de segurança e disciplina 
                         do Carandiru em 1992)              

Testemunhas 
de defesa            Testemunha protegida a            

                         Testemunha protegida B            

                         Luis antonio Fleury Filho 
                         (ex-Governador do estado 
                         de são paulo)                           
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não estavam
presentes: Foi
transmitida gravação da
oitiva das testemunhas
na sessão de 15.04.13

ausentes na data 
de julgamento. 
defesa desisitu



                         Pedro Franco de Campos  

                         (ex-secretário de segurança 

                         Pública do estado de são Paulo)   

                         ivo de Almeida  

                         (juiz corregedor em 1992)         

                         Luis Antonio san Juan França

                         (juiz corregedor em 1992)         

Testemunhas 

arroladas,                                                                         

mas não Testemunhas                                                    

ouvidas de acusação        José Antonio da silva (vítima)     

                         douglas de oliveira e silva 

                         (vítima)                                  

                          Luiz Carlos Batista dos santos 

                         (vítima)                                  

                         Moisés Felix dos santos*            

                          Francisco Mariano da silva*         

Plenário 3 - 17.03.14 (ata de julgamento - fl. 16998)                 

Ouvida/ Acusação/         Testemunha                           

não ouvida defesa               (identificação)                       Observação

Testemunhas                                                                         

ouvidas em Testemunhas                                                      

plenário de acusação        osvaldo Negrini Neto (perito)      

Testemunhas 

de defesa            Fernando Torres Garcia 

                         (juiz corregedor em 1992)         

                         Maldiney Antonio Jesus 

                         (agente penitenciário do 

                         Carandiru em 1992)                  

CArANdiru NÃo é CoisA do PAssAdo
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Não estavam

presentes: Foi

transmitida gravação da

oitiva das testemunhas

na sessão de 15.04.13

Ausentes na data de

julgamento. Ministério

Público desistiu.
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Testemunhas 

arroladas,                                                                         

mas não Testemunhas                                                    

ouvidas de acusação        Marco Antonio Moura (detento

                         do Carandiru em 1992)              

                          Aparecido donizete 

                         domingues (vítima)                  

                         daniel soares (vítima)               

                         Moacir dos santos (diretor         Presente na data do

                         de segurança e disciplina           julgamento. Ministério

                         do Carandiru em 1992)              Público desisitu.

Testemunhas 

de defesa            José da silva Feitosa 

                         (agente penitenciário 

                         do Carandiru em 1992)              

                          José edson de Araujo*               

                          ubirajara Martins rosa  

                         (agente penitenciário 

                         do Carandiru em 1992)              

                         roberto Acita Filho (agente 

                         penitenciário do Carandiru 

                         em 1992)                                

Plenário 4 - 31.03.14 (ata de julgamento - fl. 17299)                 

Ouvida/ Acusação/         Testemunha                           

não ouvida defesa               (identificação)                       Observação

Testemunhas                                                                         

ouvidas em Testemunhas                                                      

plenário de acusação        osvaldo Negrini Neto (perito)      
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Ausentes na data de

julgamento. Ministério

Público desistiu.

Ausentes na data 

de julgamento: 

defesa desisitu.



Testemunhas 

de defesa            Pedro Franco de Campos 

                         (ex-secretário de segurança 

                         Pública do estado de são Paulo)   

                         Fernando Torres Garcia (juiz corregedor em 1992)

Testemunhas 

arroladas,                                                                         

mas não Testemunhas                                                    

ouvidas de acusação        david Ferreira de Lira 

                         (detento do Carandiru 

                         em 1992)                                

                           Marco Antonio Moura (detento 

                         do Carandiru em 1992)              

                          Agnaldo Teodoro da Costa*         

                          valter da silva*                        

Testemunhas 

de defesa            Carlos Francisco santana*         

                         Aparecido Flora da silva*           

CArANdiru NÃo é CoisA do PAssAdo
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Ausentes na data de

julgamento. Ministério

Público desistiu

Ausentes na data de

julgamento. defesa

desistiu

este Anexo faz parte do livro “Carandiru não é coisa do passado: um balanço sobre os processos, as instituições e

as narrativas 23 anos após o Massacre”, editado pela FGv direiTo sP, e está disponível em:

http://hdl.handle.net/10438/13989.

* Testemunha ausente na data de julgamento; não conseguimos identificá-la por meio
de nossa pesquisa.

http://hdl.handle.net/10438/13989



