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ANEXO 3: PRONÚNCIAS DE ACUSAÇÃO

O presente Anexo não faz parte das conclusões da Comissão. Trata-se de um resumo de todas
as Pronúncias de Acusação submetidas aos Painéis Especiais para os Crimes Graves para
julgamento pela Unidade de Crimes Graves. O Regulamento 2000/11 da UNTAET
(Administração Transitória das Nações Unidas em Timor Leste) atribuiu jurisdição exclusiva à
Unidade de Crimes Graves sobre todos os crimes de:

• Genocídio

• Crimes de guerra

• Crimes contra a humanidade

• Assassinato

• Crimes sexuais e

• Tortura

Cometidos entre 1 de Janeiro e 25 de Outubro de 1999. A Unidade de Crimes Graves terminou
funções em Maio de 2005, com o fim da missão da UNMISET (Missão de Assistência das
Nações Unidas em Timor Leste). A Comissão publica o presente resumo como Anexo ao
Relatório a fim de reunir num único local toda a informação relevante referente aos responsáveis
por crimes graves cometidos em Timor-Leste, tentando com este esforço ajudar a dar solução ao
problema pendente da impunidade destes crimes.
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Pronúncias de acusação por distrito (resumo)*

Aileu†

5-2001

Gaspar Leki

Soldado das TNI, acusado pelo assassinato de uma pessoa em Aileu, no dia 9 de Setembro de
1999. Foi condenado por homicídio por negligência pelos Painéis Especiais para os Crimes
Graves.

6-2001

Augusto dos Santos

Membro da milícia AHI, acusado pelo assassinato de uma pessoa em Aileu (Aileu), no 4 de
Setembro de 1999. Foi condenado pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

20-2003

Domingos A.Carlos

Sargento das TNI, oficial de orientação do suco (Babinsa) de Aisirimou (Aileu)

Carlos Soares

Membro da milícia AHI, e

Almeida Martins

Membro da milícia AHI

foram acusados por crimes contra a humanidade pelo assassinato de duas pessoas no dia 6 de
Setembro de 1999, perto do suco de Aisirimou (Aileu). Crê-se que os acusados se encontram
ausentes na Indonésia.

                                                  
*
O número indicado à cabeça do resumo da pronúncia de acusação é o número de processo dos Painéis Especiais para

os Crimes Graves e não o número da pronúncia de acusação da Unidade de Crimes Graves. Várias pronúncias de
acusação foram retiradas pelo Procurador antes do julgamento e não foram aqui incluídas.
† A ortografia dos topónimos e os acentos nos antropónimos são conformes ao guia de estilo da CAVR e, em alguns
casos, different das Pronúncias de Acusação originais da Unidade de Crimes Graves.
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35-2003

Adolfo Amaral

Soldado das TNI, acusado de crimes contra a humanidade pelo assassinato de uma pessoa e
tentativa de assassinato de outra pessoa, no dia 6 de Setembro de 1999, em Kotolau (Laulara).
Crê-se estar ausente na Indonésia.

Ainaro

7-2001

Anigio de Oliveira

Membro da milícia Mahidi, acusado pelo assassinato de uma pessoa, no dia 5 de Setembro de
1999. Foi condenado pelos the Painéis Especiais para os Crimes Graves.

6-2003

Cancio Lopes de Carvalho

Comandante Geral da milícia Mahidi

Remesio Lopes de Carvalho

Oficial dos serviços de informação da milícia Mahidi, Coordenador da milícia Mahidi em Ainaro.

Orlando Baptista

Comandante da Companhia B da milícia Mahidi

Celestinho Baros

Membro da milícia Mahidi

Bernardo Barros

Membro da milícia Mahidi

Francisco Mendez

Membro da milícia Mahidi

Fernando Lopes

Membro da milícia Mahidi
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João Baptista

Membro da milícia Mahidi

Martinho Lopes

Membro da milícia Mahidi

Francisco Atelulo

[também conhecido como Chico Zumalai] Membro da milícia Mahidi

Manuel Gomes

Comandante da Companhia A da milícia Mahidi

Felismino Lopes

Membro da milícia Mahidi

José Lokomau

Chefe de Pelotão da milícia Mahidi [também conhecido como Gadapaksi]

José Beldasi

Chefe de Pelotão da milícia Mahidi

Adriano Lopes Titimao

Membro da milícia Mahidi

Alfonso Caldas

Membro da milícia Mahidi

Silverto Lopes

Membro da milícia Mahidi

Marcelo Gomes

Membro da milícia Mahidi, e

Marcelino Beremali

Chefe de Pelotão da milícia Mahidi

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo
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1. assassinato de duas pessoas e outros actos desumanos perpetrados contra cinco
pessoas, a 3 de Janeiro de 1999, ou por volta desse dia, em Manutassi (Ainaro)

2. assassinato de uma pessoa no dia 5 de Setembro de 1999, em Cassa (Ainaro)
3. assassinato de uma pessoa a 12 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em

Cassa (Ainaro)
4. assassinato de 11 pessoas e outros actos desumanos perpetrados contra 6 pessoas,

perseguição, agressão contra uma pessoa e deportação e destruição de bens da
população civil de Maununo, perpetrados a 23 de Setembro de 1999 em Maununo
(Ainaro).

Crê-se que todos os acusados se encontram ausentes na Indonésia.

11-2004

Césario Tilman

Soldado das TNI e membro da milícia Mahidi, e

Tenente Julius Adu

Comandante do Koramil do Subdistrito de Hatu-Udo

foram acusados de crimes contra a humanidade:

1. pelo assassinato de uma pessoa, no dia 12 de Setembro de 1999, em Hatu-Udo
2. pelo assassinato de quatro pessoas, no dia 19 de Setembro de 1999, em Hatu-Udo
3. pela deportação de um número desconhecido de civis de Ainaro, entre 5 de Setembro de

30 de Outubro de 1999
4. pela perseguição de um número desconhecido de civis, entre Fevereiro e 30 de Outubro

de 1999. Da acusação de perseguição constam prisões e espancamentos ilegais,
deportações, assassinatos e destruição de bens

5. pelo assassinato de cinco pessoas e pelo encarceramento, deportação forçada e
perseguição de um número desconhecido de civis em Ainaro, entre Setembro e Outubro
de 1999.

Crê-se que os acusados se encontram ausentes na Indonésia.

Baucau

33-2003

Richard Hutadjulu

Tenente Coronel, Comandante do Distrito (Kodim) de Baucau

Karel Polla

Capitão, Chefe do Estado-Maior e Vice-Comandante do Distrito (Kodim) de Baucau
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Irwan (último nome desconhecido)

1º Sargento, departamento de serviços de informação, Kodim 1628

Faustino do Santos

1º Sargento, departamento de serviços de informação, Kodim 1628

Tom Carduso (também conhecido como Tomás Maurade)

2º Sargento, departamento de serviços de informação, Kodim 1628

Manuel Ariate

2º Sargento, departamento de serviços de informação, Kodim 1628

Agustinho Soares

1º Cabo, departamento de serviços de informação, Kodim 1628

Adelino Freitas

Soldado de 1ª Classe, departamento de serviços de informação, Kodim 1628

Jeronimo Soares

Soldado de 1ª Classe, departamento de serviços de informação, Kodim 1628

Domingos Filipe

Soldado de 2ª Classe, departamento de serviços de informação, Kodim 1628

Membro da milícia Tim Saka

Domingos Alaguia

Membro do Kodim 1628

Joanico C. Belo

Comandante da milícia Tim Saka, Comandante do Sector A da PPI, 1o Sargento da Kopassus

Igidio Sarmento

Vice-Comandante do Sector A da PPI, Soldado de 1ª Classe do Kodim 1628

Celestino Moreira

Vice-Comandante da milícia Tim Saka no Subdistrito de Quelicai
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Cosmé Moreira

Vice-Comandante da milícia Tim Saka no Subdistrito de Quelicai

Virgilio Soares

Vice-Comandante da milícia Tim Saka no Subdistrito de Quelicai, e

Cristiano Ximenes

Funcionário público indonésio

foram acusados de crimes contra a humanidade

1. pelo assassinato de três pessoas e por actos desumanos perpetrados contra uma
pessoa, no dia 26 de Março de 1999, ou por volta desse dia, em Baucau (Baucau)

2. pelo assassinato de uma pessoa e por actos desumanos perpetrados contra uma
pessoa, no dia 27 de Maio de 1999, ou por volta desse dia, em Baucau (Baucau)

3. pela tortura de cinco pessoas, por volta dos dias 27 e 28 de Maio de 1999, em Baucau
(Baucau)

4. pelo assassinato de uma pessoa e pela destruição dos bens de um número
desconhecido de civis, no Suco de Abo Lir e na cidade de Quelicai (Quelicai)

5. pelo assassinato de uma pessoa, no dia 11 de Setembro de 1999, em Laga (Laga)

Crê-se que todos os acusados se encontram ausentes na Indonésia.

10-2002

Major Jacob Djoko Sarosa

Comandante do Batalhão 745 das TNI, e

Camilo do Santos

Comandante de Pelotão no Batalhão 745

foram acusados de crimes contra a humanidade por

1. assassinato de 21 pessoas, em Setembro de 1999, nos distritos de Lautém, Baucau e
Díli.

2. encarceramento de três pessoas, a 10 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Fuiloro (Lospalos, Lautém)

3. outros actos desumanos perpetrados contra uma pessoa e pelo encarceramento de
outra pessoa, a 21 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em Becora (Díli)

Crê-se que ambos se encontram ausentes na Indonésia.
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Bobonaro

1-2000

João Fernandez

Membro da milícia Dadurus Merah Putih, foi acusado pelo assassinato de uma pessoa no dia 8
de Setembro de 1999, na Esquadra de Polícia de Maliana. Foi condenado pelos Painéis
Especiais para os Crimes Graves.

9-2000

Jony Marques

Membro da Kopassus, Comandante da milícia Tim Alfa 1994-1996

Manuel da Costa

Comandante da milícia Tim Alfa

João da Costa

Membro da milícia Tim Alfa

Paulo da Costa

Relacionado com a milícia Tim Alfa

Amelio da Costa

PAM Swakarsa

Hilario da Silva

Relacionado com a milícia Tim Alfa

Gonsalo do Santos

Relacionado com a milícia Tim Alfa

Alarico Fernandes

Relacionado com a milícia Tim Alfa

Mauterca Monis

Membro da milícia Tim Alfa
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Gilberto Fernandes

Membro da milícia Tim Alfa

Syaful Anwar

1º Vice-Comandante de Infantaria, (Forças Especiais Indonésias) Kopassus

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo assassinato de 13 pessoas, tortura contra
uma pessoa, deportação ou deslocação forçada de populações e perseguição contra um número
desconhecido de civis em Leuro e outros sucos (Lospalos), entre Abril e Setembro de 1999.

Todos os acusados foram condenados por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais
para os Crimes Graves, excepto Syaful Anwar, que se crê estar ausente na Indonésia.

10-2000

Manuel G L Bere

Membro da milícia Dadurus Merah Putih, foi acusado pelo assassinato de uma pessoa em
Setembro de 1999, em Maliana. Foi condenado pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

1-2001

Francisco Pedro Geger

Membro da milícia FIRMI, foi acusado de crimes contra a humanidade por assassinato, tortura e
outros actos desumanos praticados contra oito pessoas no Forte de Balibó (Balibó), no dia 6 de
Setembro de 1999, pelo assassinato de duas pessoas e pela tentativa de assassinato de uma
pessoa no dia 15 de Setembro de 1999, na praia de Batugade. Foi condenado por crimes contra
a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

2-2001

Augusto A Tavares

Membro da milícia Halilintar, foi acusado pelo assassinato de uma pessoa em Memo (Maliana)
during August 1999. Foi condenado pelos the Painéis Especiais para os Crimes Graves.

4-2001

Bambang Indra

Comandante, Koramil das TNI no Subdistrito de Lolotoe

Francisco Noronha

Membro da milícia Kaer Metan Merah Putih
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Sabino Goveia Leite

Chefe do Suco de Guda (Lolotoe)

João Franca da Silva

Comandante da milícia Kaer Metan Merah Putih, e

José Cardoso Ferreira, também conhecido como Mouzinho

Comandante da milícia Kaer Metan Merah Putih

foram acusados por assassinato e tortura de quatro pessoas, pela violação de três pessoas e
pela privação da liberdade física, outros actos desumanos e perseguição praticados contra um
número desconhecido de pessoas em Lolotoe (Lolotoe), entre Maio e Setembro de 1999.

Sabino Goveia Leite, João Franca da Silva e José Cardoso Fereira foram condenados por crimes
contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves. Crê-se que Bambang
Indra e Francisco Noronha se encontram ausentes na Indonésia.

8-2001

Francisco dos Santos Laku

Soldado das TNI, acusado pelo assassinato de uma pessoa a 7 de Setembro de 1999 em Balibó
(Balibó), foi condenado pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

10-2001

Lino de Carvalho

Membro da milícia Saku Loronmonu

Ruben Monteiro G

Vice-Comandante da milícia Saku Loronmonu e

Ruben Pereira Tavares

Comandante da milícia Saku Loronmonu

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo assassinato de uma pessoa em Batugade
(Balibó), em Setembro de September, e de outros actos desumanos contra um número
desconhecido de civis em Batugade (Balibó), praticados a 14 de Abril, 16 de Abril e 7 de Maio de
1999.

Lino de Carvalho foi condenado por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os
Crimes Graves. Crê-se que os outros dois acusados se encontram ausentes na Indonésia.
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11-2001

Anastacio Martins

Membro da milícia Besi Merah Putih, e

Domingos Gonçalves

Membro da milícia Besi Merah Putih

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo assassinato de sete pessoas no Distrito de
Liquiçá e da deportação ou deslocação forçada da população civil dos sucos de Metagou, Muka
Bera e Legumea, em Setembro de 1999. Foram ambos condenados por crimes contra a
humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

6-2002

Paulino de Jesus

Soldado das TNI, foi acusado pelo assassinato de uma pessoa e a tentativa de assassinato de
outra pessoa a 10 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em Lourba (Bobonaro). Os
Painéis Especiais para os Crimes Graves declararam-no inocente das duas acusações. O
Tribunal de Recurso inverteu a sentença de inocente das duas acusações. Crê-se que se
encontra actualmente ausente na Indonésia.

7-2002

Salvador Soares

Membro da milícia Dadurus Merah Putih (DMP)

Sutrisno

Oficial encarregado do Comando do Kodim 1636

Asis Fontes, também conhecido como Atzis Montes

Soldado das TNI

João Batista

Membro da milícia DMP

Vitalis Fernandes

Membro da milícia DMP

Marito Lelo Mareira

Comandante da milícia DMP
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José Soares

Member Membro da milícia DMP

Humbertus Lopes

Comandante da milícia DMP

Martinho Afonso

Membro da milícia DMP e

Manuel

(Último Nome Desconhecido) (sem ligações referidas)

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo assassinato de duas pessoas e a tortura de
uma pessoa, no dia 2 de Setembro de 1999, em Raifun (Maliana). Salvador Soares foi
condenado por crimes contra a humanidade, em vários casos, pelos Painéis Especiais para os
Crimes Graves. Crê-se que os restantes acusados se encontram ausentes na Indonésia.

8-2002

Paulo Gonçalves

Comandante da milícia Halilintar

Marcelino Leto

Vice-Comandante da milícia Halilintar, e

Rosalino Pires

Membro da milícia Halilintar

foram acusados de crimes contra a humanidade pela violação e tortura de seis pessoas e pela
perseguição de sete pessoas em Atabae (Atabae), entre Fevereiro e Setembro de 1999. Crê-se
que os acusados se encontram ausentes na Indonésia.

2-2003

Burhanuddin Siagian

Comandante do Kodim 1636, Maliana

Tenente Sutrisno

Chefe dos Serviços de Informação das TNI no Kodim 1636
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Assis Fontes

Sargento-Chefe das TNI no Kodim 1636

Mahalan Agus Salim

Comandante do Posto da SGI das TNI em Marco (Bobonaro)

Tito Leto Bere

Soldado das TNI, Subdistrito de Cailaco

Yohanes Leodasi

Soldado das TNI, Subdistrito de Cailaco

Guilhermi Atusuri

Soldado das TNI, Subdistrito de Cailaco

Haerola (Último Nome Desconhedido)

Comandante das TNI, Posto do BTT de Purugua (Bobonaro)

Manuel Mau Bere

Soldado das TNI, Subdistrito de Cailaco

Silvano Siga Mau

Soldado das TNI, Subdistrito de Cailaco

Manuel Bere Lete

Soldado das TNI, Subdistrito de Cailaco

Gustavão Soares

Soldado das TNI, Subdistrito de Cailaco

Arlindo Bere Dasi

Soldado das TNI, Subdistrito de Cailaco

Agustinho Lopes

Soldado das TNI, Subdistrito de Cailaco
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Manuel Lopes

Soldado das TNI

João da Silva Tavares

Chefe das Forças de Combate pela Integração (PPI) de Timor Leste

Jorge Tavares

Chefe do FPDK, Distrito de Bobonaro

Paulo Gonçalves

Comandante da milícia Halilintar, Distrito de Bobonaro

Francisco V Bili Ato

Vice-Comandante da milícia Halilintar, Distrito de Bobonaro

Felisiano Mau Bere

Membro da milícia Halilintar

José Apalagi

Membro da milícia Halilintar

Alcanzo Pereira

Membro da milícia Halilintar

Carlito Gama

Membro da milícia Halilintar

Adão Salsina Babo

Comandante da milícia Guntur, Subdistrito de Cailaco

Flabiano Dasi Leto

Vice-Comandante da milícia Guntur, Subdistrito de Cailaco

Apariçio Minguel

Membro da milícia Guntur, Subdistrito de Cailaco
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Justinho Borges

Membro da milícia Guntur, Subdistrito de Cailaco

Arnold Soares [aka Jamie]

Membro da milícia Guntur, Subdistrito de Cailaco

Rui Bere Loe

Membro da milícia Guntur, Subdistrito de Cailaco

Agustinho Bili Tael

Membro da milícia Guntur, Subdistrito de Cailaco

João Coli

Membro da milícia DMP, Maliana, e

Manuel Maia

Membro da milícia DMP, Maliana

foram acusados de crimes contra a humanidade

1. pelo assassinato, tortura e encarceramento de duas pessoas a 21 e 22 de Março de
1999, ou por volta desses dias, em Maliana (Bobonaro).

2. pela tortura de uma pessoa a 13 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Maliana
(Bobonaro)

3. pela tortura e perseguição, sob a forma de prisão ilícita, de um número desconhecido de
pessoas, no dia 12 de Abril de 1999, em Marco (Bobonaro)

4. pela tortura de cinco pessoas e pelo assassinato de três pessoas, no dia 12 de Abril de
1999, em Poegoa (Bobonaro)

5. pelo assassinato de quatro pessoas no dia 12 de Abril de 1999, ou por volta desse dia,
em Marco (Bobonaro)

6. pela deslocação forçada de populações e pela perseguição, sob a forma de destruição
de bens, da população civil de Cailaco (Bobonaro), entre 12 e 20 de Abril de 1999

7. pelo assassinato, ou, em alternativa, pela perseguição, sob a forma de prisão ilícita, de
duas pessoas a 19 de Abril de 1999, em Purugua (Bobonaro)

8. pelo assassinato de duas pessoas a 19 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em
Marco (Bobonaro)

9. pelo assassinato de duas pessoas a 20 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em
Marco (Bobonaro)

Crê-se que todos os acusados se encontram ausentes na Indonésia



 

 

 

15-2003 

 

5 soldados da TNI foram acusados de crimes contra a humanidade por violação, tortura e 
deportação à força de população entre Março e Setembro em Timor Leste. Acredita-se que 
todos os acusados se encontram na Indonésia. [Alguns detalhes foram eliminados a pedido 
da unidade de crimes sérios afim de proteger as vitimas.] 

 

 

 

 

18-2003 

 

Burhanuddin Siagian 

Tenente-Coronel das TNI, Comandante do Kodim 1636, Maliana 

 

Banbang G Supryanto 

Tenente-Coronel das TNI, Comandante do Kodim 1636, Maliana 

 

Sutrisno 

Tenente das TNI, Chefe dos Serviços de Informação do Kodim 1636, Maliana 

 

M Yusuf 

Tenente das TNI, Chefe de Operações do Kodim 1636, Maliana 

 

Rizal

Soldado da SGI, Maliana 
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Domingos do Santos

Sargento das TNI, Serviços de Informação do Kodim 1636, Maliana

Julião Lopes

Sargento das TNI, Serviços de Informação do Kodim 1636, Maliana

Mau Muti

Sargento das TNI, Serviços de Informação do Kodim 1636, Maliana

Manuel Lopes

Sargento das TNI, Serviços de Informação do Kodim 1636, Maliana

Frederico M Pires

Sargento das TNI, Serviços de Informação do Kodim 1636, Maliana

José Bere Laka

TNI, Serviços de Informação do Kodim 1636, Maliana

Alvaro Mali

Sargento das TNI, Serviços de Informação do Kodim 1636, Maliana

Francisco Fernandes

Sargento das TNI, Serviços de Informação do Kodim 1636-01, Maliana

Miguel Soares

Sargento das TNI, Serviços de Informação do Kodim 1636, Maliana

José Simão

Sargento das TNI, Serviços de Informação do Kodim 1636, Maliana

Rue Bere Tali

Cabo das TNI, Serviços de Informação do Kodim 1636, Maliana

Romeo da Silva

Cabo das TNI, Serviços de Informação do Kodim 1636, Maliana
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Domingos dos Santos de Carvalho

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Budi Susilo

Major da Polícia (Kapolres), Distrito de Bobonaro

Clementino da Costa

Sargento da Polícia (Polres), Maliana

Guilherme Dos Santos

Administrador Distrital no Distrito de Bobonaro

João da Silva Tavares

Chefe das Forças de Combate pela Integração (PPI) em Timor Leste

Jorge Tavares

Chefe do FPDK, Distrito de Bobonaro

Natalino Monteiro Gonçalves

Comandante da milícia Dadurus Merah Putih, Maliana

Marcos Tato Mali

Vice-Comandante da milícia Dadurus Merah Putih, Maliana

Ruben Tavares

Comandante da milícia Saka Loromonu, Batugade

Ruben Monteiro Gonçalves

Vice-Comandante da milícia Saka Loromonu

João (também conhecido como Laho)

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Luis Cardoso

Membro da milícia Dadurus Merah Putih
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Armindo Soares

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Antonio de Jesus

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Inacio da Conceição

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

João Coli

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Alfredo as Mau

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Francisco Bere Masak

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Fernando (Último Nome Desconhecido)

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Jacinto (Último Nome Desconhecido)

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

João Baptista

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

João Kometa

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

José Lopes

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Luis Mali Dão

Membro da milícia Dadurus Merah Putih
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Marito Moreira

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Mateus Monis

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Leoneto Martins

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Manuel Cansil

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Rui Kele

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Elias Pereira

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Afonso Davidson

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Leoneto Monis

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Mau Xesta

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Bernadino (Último Nome Desconhecido)

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Zerniah (Último Nome Desconhecido)

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Zefrino (Último Nome Desconhecido)

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

João do S Nunes
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Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Daniel (Último Nome Desconhecido)

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

Batisca de Sousa

Membro da milícia Dadurus Merah Putih, e

Aparício Guterres

Membro da milícia Dadurus Merah Putih

foram acusados de crimes contra a humanidade por vários crimes cometidos em Maliana em
1999, mais especificamente:

1. tortura de uma pessoa no dia 8 de Maio de 1999, em Lalebol (Bobonaro, Bobonaro)
2. assassinato de duas pessoas a 15 de Maio de 1999, ou por volta desse dia, perto da

Ponte de Nunura (Maliana, Bobonaro)
3. assassinato de uma pessoa, no dia 18 de Agosto de 1999, em Buipira (Lahomea,

Maliana, Bobonaro)
4. assassinato de uma pessoa e tentativa de assassinato de uma pessoa a 2 de Setembro

de 1999, ou por volta desse dia, em Maliana (Bobonaro)
5. assassinato de um número desconhecido de civis e tentativa de assassinato de duas

pessoas a 8 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, no complexo da Polres
(Maliana, Bobonaro)

6. assassinato de um número desconhecido de civis, a 9 de Setembro de 1999, em Mulau
(Maliana, Bobonaro)

7. assassinato de uma pessoa, a 9 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Genuhaan (Odomau, Maliana, Bobonaro)

8. assassinato de uma pessoa, a 13 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Genuhaan (Odomau, Maliana, Bobonaro)

9. assassinato de duas pessoas, a 13 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Akadirlaram (Maliana, Bobonaro)

10. perseguição de um número desconhecido de civis no Distrito de Bobonaro, em 1999

Aparício Guterres foi declarado inocente de todas as acusações pelos Painéis Especiais para os
Crimes Graves, em processo separado. Crê-se que os outros acusados se encontram ausentes
na Indonésia.

5-2004

Ruben Gonçalves

Comandante Adjunto da milícia Sako Loro Manu

Ruben Tavares

Comandante Adjunto da milícia Sako Loro Manu
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João Oliveira

Comandante da milícia FIRMI, Balibó

Joaquim Maia Pereira

Vice-Comandante da milícia FIRMI, Balibó

João Tavares

Chefe das Forças de Combate pela Integração (PPI)

foram acusados de crimes contra a humanidade por:

1. tortura e assassinato de uma pessoa no dia 16 de Abril de 1999, em Batugade
2. assassinato de uma pessoa a 13 de Maio de 1999, ou por volta desse dia, em Batugade
3. tortura de duas pessoas, no dia 11 de Maio de 1999, em Balibó
4. perseguição contra 38 civis, entre 2 e 6 de Setembro de 1999, em Balibó
5. tortura de 14 pessoas, entre 2 e 6 de Setembro de 1999, em Balibó
6. assassinato de oito pessoas, no dia 6 de Setembro de 1999, em Balibó
7. assassinato de uma pessoa, no dia 7 de Setembro de 1999, em Batugade
8. assassinato de duas pessoas e tentativa de assassinato of 1 pessoa, no dia 15 de

Setembro de 1999, perto de Batugade

Crê-se que todos os acusados se encontram ausentes na Indonésia.

6-2004

Frans Tallo

Comandante do Pelotão Sako Loro Monu, acusado de crimes contra a humanidade pela tortura
de uma pessoa e pelos assassinatos de mais 11 pessoas, em Abril, Maio e Setembro de 1999,
em Batugade. Crê-se estar ausente na Indonésia.

Covalima

13-2001

Marcurious José de Deus

Membro da milícia Laksaur, acusado pelo assassinato de uma pessoa em Setembro de 1999,
em Fatumean, Distrito de Covalima. Foi condenado pelos Painéis Especiais para os Crimes
Graves.
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1-2003

Damiéo da Costa Nunes

Foi acusado de crimes contra a humanidade, pelo assassinato de três pessoas no Distrito de
Covalima, entre Agosto e Setembro de 1999. Foi condenado por crimes contra a humanidade
pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

7-2003

Joanico Gusmão

Membro da milícia Laksaur, acusado de crimes contra a humanidade pelo assassinato de uma
pessoa, no dia 5 de Setembro de 1999, em Sukaer Laran, (Suai, Covalima). Foi condenado por
crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

8-2003

Miguel Mau

Acusado de crimes contra a humanidade pelo assassinato de quatro pessoas e a perseguição de
nove, no dia 23 de Abril de 1999, em Tilomar, e pelo extermínio de um número desconhecido de
civis, no dia 6 de Setembro de 1999, na Igreja de Avé Maria (Suai). Foi condenado por crimes
contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

9-2003

Egidio Manek

Vice-Comandante da milícia Laksaur, Distrito de Covalima, Membro da Gadapaski

Maternus Bere

Comandante da milícia Laksaur, Suai

Pedro Teles

Comandante da milícia Laksaur, Fatululik

Henrikus Mali

Comandante da milícia Laksaur, Fatumean

Cosmas Amaral

Comandante da milícia Laksaur, Fohorem

Alipio Gusman, também conhecido como Alipio Mau

Comandante Operacional da milícia Laksaur, Leogore, cidade de Suai
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Balatazar da Costa Nunes

Membro da milícia Laksaur

Domingos Mali, também conhecido como Bete Aloi

Membro da milícia Laksaur

Illidio Gusmão

Membro da milícia Laksaur

Joaquim Berek, também conhecido como Berek Bot

Membro da milícia Laksaur

Olivio Tatoo Bau

Membro da milícia Laksaur

Gabriel Nahak

Membro da milícia Laksaur

Americo Mali

Membro da milícia Laksaur, e

Zito da Silva, também conhecido como Zito Saek

Membro da milícia Laksaur

foram acusados de crimes contra a humanidade, cometidos contra a população civil no Distrito
de Covalima, em 1999, especificamente por:

1. tortura de uma pessoa, a 27 de Janeiro de 1999, ou por volta desse dia, em Uma Murah,
(Tilomar Covalima)

2. tortura de três pessoas, a 26 de Fevereiro de 1999, ou por volta desse dia, em Uma
Murah (Tilomar Covalima)

3. tortura de uma pessoa, a 14 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Uma Murah
(Tilomar, Covalima)

4. tortura de seis pessoas, a 23 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, no Suco de Bulilik
Leten (Fatumean Covalima)

5. tortura de quatro pessoas, a 23 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Nikiri
(Raihun, Tilomar, Covalima)

6. tortura de nove pessoas, a 23 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Fatukmetan
(Tilomar, Covalima)

7. tortura de uma pessoa, a 26 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Legore (Suai,
Covalima)
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8. tortura de duas pessoas, a 26 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Leogore
(Tilomar, Covalima)

9. destruição de bens perpetrada contra a população civil de Wetaba, a 22 de Abril de
1999, ou por volta desse dia, em Wetaba (Salele, Tilomar, Covalima)

10.  tortura de nove pessoas, a 30 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Salele
(Tilomar, Covalima)

11.  tortura de duas pessoas, a 24 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Raihun
(Tilomar, Covalima)

12.  desaparecimento forçado de duas pessoas, a 19 de Abril de 1999, ou por volta desse
dia, em Matai (Suai, Covalima)

13.  assassinato de uma pessoa, a 12 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Suai
(Covalima)

14. desaparecimento forçado de uma pessoa, a 23 de Abril de 1999, ou por volta desse dia,
em Caicoli (Tilomar, Covalima)

15.  assassinato de quatro pessoas, a 23 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em
Raihun (Tilomar, Covalima)

16.  assassinato de uma pessoa e tentativa de assassinato de uma pessoa, a 13 de Maio de
1999, ou por volta desse dia, em Fatuloro (Fatululik, Covalima)

17. assassinato de uma pessoa, a 28 de Maio de 1999, ou por volta desse dia, na Floresta
de Uma Wesei (Suai, Covalima)

18.  assassinato de uma pessoa, a 28 de Maio de 1999, ou por volta desse dia, em
Alastehen (Fatumean, Covalima)

19.  assassinato de uma pessoa, a 27 de Agosto de 1999, ou por volta desse dia, em Mota
Ulan Fatumean, Covalima)

20. tortura de duas pessoas e actos desumanos praticados contra uma pessoa, a 5 de
Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em Suai (Covalima)

21. tortura de duas pessoas, a 17 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em Tilomar
(Covalima)

22. assassinato de duas pessoas, a 4 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Belulik Leten (Fatumean, Covalima)

23. assassinato de uma pessoa, a 5 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Debos (Suai, Covalima)

24. extermínio de um número desconhecido de civis na Igreja de Avé Maria (Suai, Covalima)
25. rapto de uma pessoa, a 6 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em Suai

(Covalima)
26. assassinato de duas pessoas, a 6 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em

Manekiik (Fatumean, Covalima)
27. assassinato de uma pessoa, a 7 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em

Maucatar (Covalima)
28. assassinato de uma pessoa, a 7 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em Suai

(Covalima)
29. perseguição contra uma pessoa, a 7 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em

Suai (Covalima)
30. assassinato de uma pessoa e rapto de uma pessoa, a 8 de Setembro de 1999 ou por

volta desse dia, em Suai (Covalima)
31.  assassinato de duas pessoas e tentativa de assassinato de uma pessoa, a 9 de

Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em Suai (Covalima)
32. assassinato de 14 pessoas, a 12 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em

Laktos (Fohorem, Covalima)
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33. assassinato de duas pessoas, a 12 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Kulit (Tilomar, Covalima)

34. perseguição contra uma pessoa, a 19 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Alastehen (Fatumean, Covalima)

35. assassinato de três pessoas e actos desumanos praticados contra uma pessoa, a 25 de
Setembro de 1999, ou por volta desse dia, na Floresta de Wea, Covalima

36. assassinato de duas pessoas, a 26 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, na
Floresta de Mudasikun, Covalima

37. assassinato de Domingos Barros, a 26 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, na
Floresta de Wesei (Covalima)

38. assassinato de três pessoas, a 5 de Outubro de 1999, ou por volta desse dia, em Laketo
Forest (Lookeu, Covalima)

39. assassinato de uma pessoa, a 5 de Outubro de 1999, ou por volta desse dia, em Suai
(Covalima)

40. desaparecimento forçado de três pessoas, a 17 de Outubro de 1999, ou por volta desse
dia, em Bora (Timor Ocidental, Indonésia)

41. violação de uma pessoa, entre 6 de Setembro e 15 de Dezembro de 1999, perto de
Wemasa (Timor Ocidental, Indonésia)

42. deportação e perseguição de um número desconhecido de civis no Distrito de Covalima,
entre 5 de Setembro e 30 de Outubro de 1999

Crê-se que todos os acusados se encontram ausentes na Indonésia.

14-2003

Coronel Herman Sedyono

Administrador do Distrito de Covalima, Oficial das TNI

Tenente-Coronel Achmad Mas Agus

Comandante do Kodim 1635 (Covalima), entre Janeiro e 4 de Setembro de 1999 e entre 7 de
Setembro e 4 de Outubro de 1999

Tenente-Coronel Lilik Koeshardianto

Comandante do Kodim 1635 (Covalima), entre 4 de Setembro e 7 de Setembro de 1999

Tenente-Coronel Gatot Subiaktoro

Comandante da Polres (Kapolres), Covalima

Capitão Achmad Syamsuddin

Chefe do Estado-Maior (Kasdim) do Kodim 1635

Tenente Sugito

Comandante do Koramil 1635-01 (Suai)
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Tenente Widodo

Comandante do Koramil 1635-02 (Tilomar)

Tenente Ari, também conhecido como Comandante Ari

Comandante do Koramil 1635-03, Batalhão 143 (Fohorem)

Sargento-Chefe Harun Tateny

Comandante do Koramil 1635-05

Sargento-Chefe Supoyo

Comandante do Koramil 1635-0? (Salele)

Simão Nahak

Soldado das TNI

Raul Halek

Soldado das TNI

Americo Seran

Oficial de Orientação da Aldeia (Babinsa) de Lohorai, Matai, TNI

Júlio Borges

Vice-Comandante do Posto das TNI de Laktos

Leonito Cardoso

Soldado das TNI, and

Anito Lau

Soldado das TNI no Posto de Laktos (Fohorem)

foram acusados de crimes contra a humanidade por:

1. perseguição e tortura de um número desconhecido de civis, entre Janeiro e Abril de
1999, no Distrito de Covalima, incluindo, entre outros:

2. tortura de uma pessoa, a 14 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Uma Merah,
(Tilomar, Covalima)

3. tortura de seis pessoas, a 23 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Bulilik Leten
(Fatumean, Covalima)
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4. tortura de quatro pessoas, a 23 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Nikir,
Raihun (Tilomar, Covalima)

5. assassinato de um número desconhecido de civis, entre Janeiro e Agosto de 1999, no
Distrito de Covalima, incluindo, entre outros:

6. assassinato de quatro pessoas, a 23 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Nikirr
(Tilomar, Covalima)

7. assassinato de 1 pessoa, a 13 de Maio de 1999, ou por volta desse dia, em Nikirr
(Tilomar, Covalima)

8. desaparecimento forçado de quatro pessoas em Abril de 1999, no Distrito de Covalima
9. assassinato de quatro pessoas, entre 4 e 5 de Setembro de 1999, no Distrito de

Covalima.
10. extermínio de um número desconhecido de civis na Igreja de Avé Maria (Suai,

Covalima), a 6 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia
11. rapto de uma pessoa, entre 6 e 7 de Setembro de 1999, em Suai (Covalima)
12. assassinato de 4 pessoas, entre 6 e 8 de Setembro de 1999, em Covalima
13.  assassinato de um número desconhecido de civis, tentativa de assassinato de uma

pessoa e rapto de sete pessoas, entre 4 e 26 de Setembro de 1999, em Covalima
14. exterminío de um número desconhecido de civis no Suco de Laktos, a 12 de Setembro

de 1999, ou por volta desse dia, em Fohorem (Covalima)
15. deportação de um número desconhecido de civis, entre 5 de Setembro e 30 de Outubro

de 1999, em Covalima
16. perseguição a um número desconhecido de civis, entre 5 de Setembro e 30 de Outubro

de 1999, em Covalima

Crê-se que todos os acusados se encontram ausentes na Indonésia.

34-2003

Francisco Pereira

foi acusado de crimes contra a humanidade, pelo assassinato de uma pessoa, a prisão de quatro
pessoas e a tortura de de duas pessoas, em Abril e Maio de 1999, em Zumalai (Covalima). Foi
condenado por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

1-2004

Xisto Barros

Membro da milícia Laksaur

César Mendonça

Membro da milícia Laksaur, e

Josep Nahak

Membro da milícia Laksaur

foram acusados de crimes contra a humanidade por:
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1. assassinato de três pessoas e tentativa de assassinato de três pessoas, a 4 e 5 de
Outubro de 1999, na Floresta de Lookeu

2. vários actos de perseguição, ocorridos entre Abril e Outubro de 1999, no Distrito de
Covalima, incluindo assassinato, tentativas de assassinato, detenção, encarceramento e
deportação de um número desconhecido de civis

Josep Nahak

foi considerado não competente para ser julgado. Os outros dois acusados foram condenados
por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

4-2004

Vasco da Cruz

Comandante Geral da milícia Mahidi, Zumalai

Domingos Alves

Chefe do Suco de Raimea, Vice-Comandante da milícia Mahidi

Guilhermino de Araújo

Chefe de Mape, chefe da BRTT, Zumalai

Napoleon dos Santos

Comandante de Companhia, Beilaco, Raimea

Simão Tasion

Comandante de Companhia, Beco 1

Lino Barreto

Funcionário público, Chefe de Operações da milícia Mahidi, e

Cancio L. de Carvalho

Comandante Geral da milícia Mahidi, Timor Leste

foram acusados de crimes contra a humanidade por:

1. encarceramento e outras privações graves da liberdade e tortura contra um número
desconhecido de civis, em Zumalai, entre Janeiro e Outubro de 1999,

2. assassinato de uma pessoa, no dia 24 de Janeiro de 1999, em Mape, (Zumalai,
Covalima)

3. assassinato de três pessoas, no dia 24 de Janeiro de 1999, em Lour (Zumalai, Covalima)
4. assassinato de uma pessoa e desaparecimento forçado de duas pessoas, no dia 13 de

Abril de 1999, em Zumalai
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5. assassinato de três pessoas, no dia 27 de Março de 1999, em Mape (Zumalai, Covalima)
6. assassinato de uma pessoa, no dia 17 de Abril de 1999, em Zulo (Zumalai, Covalima)
7. assassinato de quatro pessoas, no dia 4 de Maio de 1999e, em Mape (Zumalai,

Covalima)
8. assassinato de uma pessoa, no dia 18 de Junho de 1999, em Mape (Zumalai, Covalima)
9. the abduction de uma pessoa, no dia 5 de Setembro de 1999, em Fatuleto (Zumalai,

Covalima)
10. assassinato de duas pessoas, no dia 5 de Setembro de 1999, em Beco 1 (Suai,

Covalima)
11. extermínio de um número desconhecido de pessoas, a 6 de Setembro de 1999, ou por

volta desse dia, na Igreja de Avé Maria, Suai (Covalima)
12. assassinato de uma pessoa, no dia 12 de Setembro de 1999, em Fatuleto (Zumalai,

Covalima)
13. assassinato de uma pessoa, no dia 12 de Setembro de 1999, em Kamenasa (Suai,

Covalima)
14. assassinato de uma pessoa, no dia 13 de Setembro de 1999, em Zulo (Suai, Covalima)
15. assassinato de duas pessoas durante o mês de Setembro de 1999, em Kamenasa (Suai,

Covalima)
16. destruição de bens de um número desconhecido de civis, durante o mês de Setembro de

1999, em Zumalai e Suai (Covalima)
17. deportação ou deslocação forçada de população, contra um número desconhecido de

civis, em Zumalai e Covalima, entre 30 de Agosto e 30 de Outubro de 1999,

Crê-se que os todos acusados se encontram ausentes na Indonésia.

7-2004

Tomás Lopes M Udin

Vice-Comandante da milícia Mahidi foi acusado de crimes contra a humanidade pelo assassinato
de uma pessoa e tentativa de assassinato de outra, no dia 12 de Setembro de 1999, em
Kamenasa, Suai, Distrito de Covalima. Crê-se estar ausente na Indonésia.

8-2004

Domingos Maubuti

Membro da milícia Mahidi, Mape (Zumalai), e

Adriano Nascimento

Membro da milícia Mahidi, Mape (Zumalai)

foram acusados de crimes contra a humanidade por:

1. violação e assassinato de uma pessoa e assassinato de mais duas, no dia 17 de Abril de
1999, em Mape (Zumalai, Covalima)

2. assassinato de uma pessoa e tentativa de assassinato de uma pessoa, no dia 18 de
Junho de 1999, em Mape (Zumalai, Covalima)
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3. assassinato de uma pessoa, no dia 13 de Setembro de 1999, em Zulo (Zumalai,
Covalima)

4. assassinato de seis pessoas, tentativa de assassinato de uma pessoa e violação de uma
pessoa; os incidentes ocorreram a 17 de Abril e 18 de Junho em Mape (Zumalai,
Covalima) e em Zulo (Zumalai, Covalima), a 13 de Setembro.

Crê-se que os acusados se encontram ausentes na Indonésia.

9-2004

Alfredo Breok

Membro da milícia Mahidi, foi acusado de crimes contra a humanidade pelo assassinato de duas
pessoas, uma a 24 de Janeiro de 1999, em Mape (Zumalai, Covalima), e outra a 12 de Setembro
de 1999, em Fatuleto (Zumalai, Covalima).

Crê-se estar ausente na Indonésia.

Díli

14-2001

Francisco Soares

Soldado das TNI, foi acusado da violação de uma pessoa em Useleo (Díli), a 12 de Setembro de
1999, ou por volta desse dia. Foi condenado pelos the Painéis Especiais para os Crimes Graves.

16-2003

Beny Ludji

Comandante da Companhia A da milícia Aitarak, e

José Pereira

Membro da milícia Aitarak

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo assassinato de duas pessoas, no dia 1 de
Setembro de 1999, em Mascarinhas (Díli). Foram ambos condenados por crimes contra a
humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

17-2003

José Lopes da Cruz Mendonça

Membro da milícia Aitarak, foi acusado de crimes contra a humanidade pelo assassinato de uma
pessoa, no dia 1 de Setembro de 1999, em Mascarinhas (Díli).

Crê-se estar ausente na Indonésia.
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2-2002

Marculino Soares

Comandante da milícia Besi Merah Putih (BMP), Guico

Eurico Guterres

Vice-Comandante da Pasukan Pejuang Integrasi (PPI)

Manuel Sousa

Comandante da milícia BMP

João Sera

Vice Comandante da milícia BMP, Liquiçá

Floriano da Silva

Comandante da milícia BMP, Gugleur, Liquiçá

Tomé Diogo

Oficial das TNI

José Mateus

Soldado das TNI

Antonio Gomes

Soldado das TNI

Antonio Bescau

Soldado das TNI

Teofilo da S. Ribeiro

Soldado das TNI

Jorge Viegas

Soldado das TNI

Mateus Metan

Membro da milícia BMP
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Domingos Bondia

Membro da milícia BMP

Fernando Sousa

Membro da milícia BMP, e

Armindo Carrion

Membro da milícia BMP

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo assassinato de 13 pessoas, bem como por
perseguição e outros actos desumanos perpetrados contra a população civil, relacionados com
ataques ocorridos no Distrito de Díli no dia 17 de Abril de 1999. Marculino Soares foi condenado
por crimes contra a humanidade, em vários processos, pelos Painéis Especiais para os Crimes
Graves. Crê-se que os restantes acusados estão ausentes na Indonésia.

11-2003

Marcelino Soares

Oficial de orientação do suco (Babinsa) de Hera (Hera, Díli), foi acusado de crimes contra a
humanidade pelo assassinato de uma pessoa, tortura de três pessoas e perseguição, sob forma
de prisão ilícita, de três pessoas, a 20 de Abril de 1999, ou por volta desse dia. Foi condenado
por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

12-2003

Domingos Amati

Membro da milícia Aitarak, e

Francisco Matos

Membro da milícia Aitarak

foram condenados pelo assassinato de uma pessoa, no dia 5 de Setembro de 1999, em Hera,
(Díli). Foram ambos condenados pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

13-2003

Eurico Guterres

Comandante da milícia Aitarak

Mateus de Carvalho

Comandante da Companhia D (Hera) da milícia Aitarak
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Timbul Silaen

Chefe da Polícia de Timor Leste (Kapolda)

Adolfo Diera Lião

Soldado das TNI

Agus Suwarno

Capitão das TNI

António Ximenes

membro da milícia Aitarak

B. Marcelino

Vice-Comandante da Companhia C (Becora) da milícia Aitarak

Caetano da Silva

Comandante Militar de Bidau Santana (Posto 12) da milícia Aitarak

foram acusados de crimes contra a humanidade por:

1. destruição de bens da população civil, outros actos desumanos praticados contra a
população civil, assassinato de nove pessoas e desaparecimento forçado de 6 pessoas,
em relação com o ataque perpetrado contra a Diocese de Díli Diocese a 5 de Setembro
de 1999

2. destruição de bens da população civil e outros actos desumanos praticados contra um
número desconhecido de civis, em relação com os ataques perpetrados contra a
residência do Bispo Ximenes Belo, o Convento das Canossianas e o Complexo da Cruz
Vermelha, no dia 6 de Setembro de 1999

3. outros actos desumanos praticados contra uma pessoa, em relação com o ataque contra
Acácio Ribeiro, no dia 6 de Setembro de 1999

4. deportação ou deslocação forçada de população, contra um número desconhecido de
civis, entre 5 e 9 de Setembro de 1999

Crê-se que todos os acusados estão ausentes na Indonésia.

24-2003

Mateus de Carvalho

Comandante da Companhia D (Hera) da milícia Aitarak

António Adolfo

Comandante da milícia Aitarak, Metinaro
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Luís da Costa Oliveira (também conhecido como Luís Metan)

Vice-Comandante da milícia Aitarak, Metinaro

Tenente Agus Yuli

Comandante da unidade Rajawali das TNI, Hera

Tenente Untung

Comandante do Koramil, Metinaro

António Pinto (também conhecido como António B., ou Mautersa)

Soldado das TNI

Mário Malekat

Soldado das TNI

Lino “Watulari”

Membro da milícia Aitarak

Manuel da Silva

Membro da milícia Aitarak

Gaspar da Silva

Membro da milícia Aitarak

Florindo Malimeta

Membro da milícia Aitarak

Domingos Beremau

Membro da milícia Aitarak

Pedro Sousa

Membro da milícia Aitarak

Domingos Teebuti

Membro da milícia Aitarak
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Mateus Malimeta

Membro da milícia Aitarak

José Soares

Soldado das TNI

Matias Soares

Membro da milícia Aitarak, e

Joaquim Gudinho

Soldado das TNI

foram acusados de crimes contra a humanidade por:

1. encarceramento de três pessoas, tortura de três pessoas e assassinato de uma pessoa
em Hera (Díli), no dia 20 de Abril de 1999

2. rapto de uma pessoa, no dia 1 de Maio de 1999, em Hera
3. rapto, assassinato e tortura de duas pessoas, no dia 8 de Maio de 1999, em Hera
4. encarceramento e tortura de duas pessoas, no dia 20 de Maio de 1999, em Hera
5. tortura e assassinato de duas pessoas, no dia 31 de Agosto de 1999, em Akanunu (Díli)
6. perseguição e deslocação forçada de populações, perpetradas contra um número

desconhecido de civis, em Metinaro (Díli), entre 5 e 8 de Setembro de 1999
7. assassinato de uma pessoa, no dia 6 de Setembro de 1999, em Hera
8. assassinato de uma pessoa, no dia 7 de Setembro de 1999, em Metinaro
9. actos desumanos praticados contra um número desconhecido de civis, a 12 de

Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em Metinaro.

Crê-se que todos os acusados se encontram ausentes na Indonésia.

25-2003

Júlio Fernandes

Soldado das TNI, foi acusado de crimes contra a humanidade por destruição de bens e
deportação ou deslocação forçada de populações, perpetradas contra um número desconhecido
de civis entre 5 e 8 de Setembro de 1999, e por actos desumanos praticados contra um número
desconhecido de civis, no dia 12 de Setembro de 1999, em Metinaro. Foi condenado por crimes
contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

27-2003

Rudolfo Alves Correia

Soldado das TNI, foi acusado de crimes contra a humanidade pelo assassinato de uma pessoa,
no dia 6 de Setembro de 1999, em Hera (Díli). Foi condenado por crimes contra a humanidade
pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.
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28-2003

Alarico Mesquita

Membro da milícia Aitarak

Florindo Marreira

Membro da milícia Aitarak

Domingos Amati

Membro da milícia Aitarak

Francisco Matos

Membro da milícia Aitarak

Laurenco Tavares

Membro da milícia Aitarak

Mateus Guterres

Membro da milícia Aitarak, e

Angelino da Costa

Membro da milícia Aitarak

foram acusados de crimes contra a humanidade por perseguição e tortura de duas pessoas, no
dia 8 de Maio de 1999, em Akanunu (Díli). Foram todos condenados por crimes contra a
humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

29-2003

Florindo Moreira

Foi acusado de crimes contra a humanidade pelo assassinato e tortura de duas pessoas, em
Akanunu (Díli), no dia 31 de Agosto de 1999. O acusado foi declarado inocente de todas as
acusações pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

10-2004

Tenente-Coronel Hulman Gultom

O Comandante da Polres no Distrito de Díli foi acusado de crimes contra a humanidade por:

1. assassinato de uma pessoa, no dia 14 de Fevereiro de 1999, na cidade de Díli
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2. assassinato de 12 pessoas, no dia 7 de Abril de 1999, em casa de Manuel Carrascalão,
na cidade de Díli

3. assassinato de uma pessoa na ponte de Kuluhan, no dia 27 de Agosto de 1999
4. deportação ou deslocação forçada de populações, perpetradas contra um número

desconhecido de civis, entre 5 e 9 de Setembro de 1999
5. perseguição de um número desconhecido de civis. A acusação de perseguição inclui

assassinatos, agressões físicas, ameaças de agressão física, prisões ilícitas e
destruição de bens, perpetradas entre Fevereiro e Setembro de 1999, incluindo: o
ataque contra a Diocese de Díli, no dia 5 de Setembro de 1999, e os ataques contra a
residência do Bispo Ximenes Belo, o Convento das Canossianas e o Complexo da Cruz
Vermelha, no dia 6 de Setembro de 1999, no Distrito de Díli.

Crê-se estar ausente na Indonésia

10-2002

Major Jacob Djoko Sarosa

Comandante do Batalhão 745 das TNI, e

Camilo do Santos

Comandante de Pelotão no Batalhão 745

foram acusados de crimes contra a humanidade por:

1. assassinato de 21 pessoas, em Setembro de 1999, nos distritos de Lautém, Baucau e
Díli.

2. encarceramento de três pessoas, a 10 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Fuiloro (Lospalos, Lautém)

3. outros actos desumanos praticados contra uma pessoa e encarceramento de uma
pessoa, a 21 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em Becora (Díli)

Crê-se que ambos estão ausentes na Indonésia.

Ermera

2-2000

Júlio Fernandez

Membro das Falintil, foi acusado pelo assassinato de uma pessoa em Gleno (Ermera), no dia 26
de Setembro de 1999. Foi condenado por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais
para os Crimes Graves.

3-2000

Carlos Soares Carmono

Foi acusado pelo assassinato de uma pessoa, em Asulau (Hatulia, Ermera), no dia 28 de Maio
de 1999. Foi condenado pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.
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7-2000

Agustinho da Costa

Membro da milícia Tim Pancasila, foi acusado pelo assassinato de uma pessoa em Atara
(Atsabe, Ermera), no dia 28 de Maio de 1999. Foi condenado por crimes contra a humanidade
pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

12-2000

Carlos Soares

Membro da milícia Darah Integrasi, foi acusado pelo assassinato de uma pessoa, ocorrido em
Auleun, (Lete Fohu, Ermera), no dia 10 de Setembro de 1999. Foi condenado por assassinato
pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

9-2002

Carlos Soares

Membro das Falintil, foi acusado de crimes contra a humanidade pelo assassinato de uma
pessoa em Aitura (Ermera), no dia 19 de Setembro de 1999. Foi condenado por crimes contra a
humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

2-2004

Domingos de Deus

Soldado das TNI, Koramil de Atsabe, Chefe do Suco de Malabe, Membro da milícia Tim
Pancasila

Mohamad Roni

Comandante do Koramil de Atsabe, e

João da Costa

2º Sargento do Koramil de Atsabe, Oficial de Orientação (Babinsa) do Suco de Atara,
Comandante da milícia Tim Pancasila

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo assassinato de duas pessoas e a tentativa
de assassinato de uma pessoa, num ataque contra o posto eleitoral de Baboe Letoen (Atsabe,
Ermera), no dia 30 de Agosto de 1999. Domingos de Deus foi condenado pelos Painéis
Especiais para os Crimes Graves, por crimes contra a humanidade. Crê-se que os restantes
acusados estão ausentes na Indonésia.

12-2004

Tenente-Coronel Muhammad Nur

Comandante do Kodim 1637
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1º Sargento Melky

Comandante Operacional do Kodim

2º Sargento Hilário

Soldado das TNI

Lukas Martins

Comandante da milícia Darah Merah, Subdistrito de Hatulia

Jeca Pereira

Comandante da milícia Darah Merah, Subdistrito de Ermera

Cipriano da Costa

Comandante de pelotão da milícia Darah Merah, Subdistrito de Hatulia

foram acusados de crimes contra a humanidade por:

1. assassinato de uma pessoa, a 4 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Ermera
(Ermera)

2. assassinato de uma pessoa, a 17 de Maio de 1999, ou por volta desse dia, em Hatulia
(Ermera)

3. assassinato de uma pessoa, a 19 de Maio de 1999, ou por volta desse dia, em Hatulia
(Ermera)

4. assassinato de uma pessoa, a 8 de Junho de 1999, ou por volta desse dia, em Hatulia
(Ermera)

5. assassinato de duas pessoas, a 31 de Agosto de 1999, ou por volta desse dia, em
Hatulia (Ermera)

6. assassinato de duas pessoas, a 6 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Hatulia (Ermera)

7. assassinato de uma pessoa, a 13 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Letefoho (Ermera)

8. assassinato de uma pessoa, a 14 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Letefoho (Ermera)

9. assassinato de duas pessoas, a 13 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Ermera (Ermera)

10. assassinato e tortura de uma pessoa, a 5 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia,
em Hatulia (Ermera)

11. assassinato e tortura de uma pessoa, a 13 de Maio de 1999, ou por volta desse dia, em
Hatulia (Ermera)

Crê-se que todos os acusados estão ausentes na Indonésia.
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Lautém

3-2001

José Valente

Membro da milícia Tim Alfa, foi acusado de crimes contra a humanidade pelo assassinato de
uma pessoa em Lautém, a 25 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia. Foi condenado por
crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

10-2002

Major Jacob Djoko Sarosa

Comandante do Batalhão 745 das TNI, e

Camilo do Santos

Comandante de Pelotão no Batalhão 745

foram acusados de crimes contra a humanidade por

1. assassinato de 21 pessoas, em Setembro de 1999, nos distritos de Lautém, Baucau e
Díli.

2. encarceramento de três pessoas, a 10 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em
Fuiloro (Lospalos, Lautém)

3. outros actos desumanos perpetrados contra uma pessoa e pelo encarceramento de
outra pessoa, a 21 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia, em Becora (Díli)

Crê-se que ambos se encontram ausentes na Indonésia.

12-2002

Inácio de Oliveira

Comandante de Secção da milícia Tim Alfa

Gilberto Fernandes

Membro da milícia Tim Alfa

José da Costa

Membro da milícia Tim Alfa e BRTT

Edmundo da Conceição

Administrador do Distrito de Lautém, Presidente da BRTT, Membro Honorário das Forças
Especiais Indonésias (Kopassus)
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Rahman Zulcarnean

1º Tenente de Infantaria, Comandante das Forças Especiais Indonésias (Kopassus) em Lospalos

Syaful Anwar

1º Sargento de Infantaria das Forças Especiais em Lospalos

Thomás da Costa

Membro da BRTT, Comandante de Companhia da milícia Tim Alfa

Anton Regu

Membro da milícia Tim Alfa

Joaquim Januari

Membro da milícia Tim Alfa

Lambertos do Santos

Membro da milícia Tim Alfa e da BRTT

Martinho da Costa

Membro da milícia Tim Alfa e da BRTT, e

José Solari

Membro da BRTT

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo assassinato de uma pessoa e de
perseguição contra um número desconhecido de civis, no dia 27 de Agosto de 1999, em
Lospalos. Inácio de Oliveira, Gilberto Fernandes e José da Costa foram condenados, em
processo separado, por violência contra a propriedade ou pessoas, praticada por pessoas unidas
num objectivo comum, pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves. Crê-se que os restantes
acusados estão ausentes na Indonésia.

Liquiçá

16-2001

Armando dos Santos

Comandante de Pelotão da milícia Besi Merah Putih, foi acusado de crimes contra a humanidade
por:

1. assassinato de um número desconhecido de pessoas e outros actos desumanos
praticados contra uma pessoa em Março de 1999, em Gugleur (Maubara, Liquiçá)
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2. assassinato de um número desconhecido de pessoas na cidade de Liquiçá (Liquiçá), no
dia 6 de Abril de 1999

3. assassinato de um número desconhecido de pessoas no Distrito de Díli, no dia 17 de
Abril de 1999.

Foi condenado por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

19-2001

Abílio Mendes Coreia

foi acusado de crimes contra a humanidade por

1. assassinato de duas pessoas, a 27 de Abril de 1999, ou por volta desse dia, em Tutuge
(Loidahar, Liquiçá)

2. actos desumanos e tortura praticados contra uma pessoa, a 9 de Agosto de 1999, ou por
volta desse dia, em Tutuge (Loidahar, Liquiçá)

Foi condenado por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

21-2001

Leoneto Martins

Administrador do Distrito, Liquiçá

Agustinho Alves Correia

Administrador do Subdistrito, Liquiçá

José Afaat

Administrador do Subdistrito, Maubara

Asep Kuswandi

Comandante do Kodim, Liquiçá

Purwanto

Vice-Comandante das TNI, Liquiçá

Carlos Amaral

Comandante do Koramil, Maubara

Domianus Y. Sade

Comandante do Koramil, Bazartete
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Adios Salova

Comandante da Polri, Liquiçá

Tomé Diogo

Oficial dos Serviços de Informação das TNI

Domingos Mendes

Soldado das TNI, Maubara

Henrigue Moreira

Oficial das TNI, Bazartete

Jorge Viegas

Oficial das TNI, Maubara

Manuel Sousa

Comandante da milícia Besi Merah Putih (BMP), Liquiçá

João Sera

Vice Comandante da milícia BMP, Liquiçá

Felipe Grasiano

(Sem ligações registadas)

Zacharia Alves

Comandante da milícia BMP, Bazartete e Liquiçá

Jacinto Gonçalves

Comandante da milícia BMP, Bazartete

Floriano da Silva

Comandante da milícia BMP, Gugleur

Domingos Gonçalves

Comandante da milícia BMP, Bazartete
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Vítor da Cruz

Membro da milícia BMP, Bazartete

Victor Lopes

Comandante da milícia BMP, Bazartete

foram acusados de crimes contra a humanidade por vários incidentes ocorridos no Distrito de
Liquiçá, entre Janeiro e Setembro de 1999. Foram acusados de:

1. extermínio e assassinato de mais de 50 civis, actos desumanos praticados contra
centenas de civis, relacionados com o ataque à Igreja de Liquiçá, em Liquiçá Dato
(Liquiçá, Liquiçá), no dia 6 de Abril de 1999

2. perseguições contra civis, perpetradas entre Janeiro de 1999 e Setembro de 1999, no
Distrito de Liquiçá

3. assassinato de uma pessoa, no dia 7 de Abril de 1999, em Maubara
4. assassinato de duas pessoas e desaparecimento forçado de 1 pessoa, no dia 5 de Abril

de 1999, em Liquiçá (Liquiçá)
5. assassinato de uma pessoa, no dia 9 de Abril de 1999, em Maumeta (Bazartete),
6. assassinato de três pessoas, no dia 15 de Abril de 1999, em Maumeta (Bazartete)
7. assassinato de duas pessoas, no dia 27 de Abril de 1999, em Tutuge (Liodahar)
8. actos desumanos praticados contra uma pessoa, desaparecimento forçado de uma

pessoa, a 9 de Agosto de 1999, ou por volta desse dia, em Tutuge (Loidaha)
9. assassinato de três pessoas, no dia 4 de Setembro de 1999, em Metagou (Bazartete)
10. assassinato de uma pessoa, no dia 7 de Setembro de 1999, em Buka-Mera (Bazartete)
11. deportação de milhares de civis de Liquiçá, entre 5 de Setembro e 19 de Setembro de

1999.

Crê-se que todos os acusados se encontram ausentes na Indonésia.

Manatuto

11-2002

Vidal D Sarmento

Comandante da milícia Mahadomi

Filomenon Frito

Comandante de Secção da milícia Mahadomi

Antonio D Sarmento

Comandante de Secção da milícia Mahadomi
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Thomás dos Reis

Comandante de Secção da milícia Mahadomi, e

Aleixio do Carvalho

Comandante de Secção da milícia Mahadomi

foram acusados de crimes contra a humanidade por:

1. assassinato de uma pessoa e actos desumanos praticados contra uma pessoa, a 16 de
Maio de 1999, ou por volta desse dia, em Laleia (Manatuto)

2. encarceramento e tortura de 3 pessoas, entre 11 e 14 de Maio de 1999, em Manatuto
(Manatuto)

3. perseguições contra a população civil de Manatuto, entre Maio e Outubro de 1999,
4. deslocação forçada da população de Manatuto, em Setembro de 1999
5. assassinato de cinco pessoas e actos desumanos praticados contra duas pessoas, entre

7 e 14 de Setembro de 1999, no Distrito de Manatuto

Crê-se que os acusados se encontram ausentes na Indonésia.

23-2003

Rusdin Maubere

Conselheiro da milícia Besi Merah Putih, foi acusado de crimes contra a humanidade pelo
desaparecimento forçado e tortura de uma pessoa, no dia 26 de Abril de 1999, em Bazartete
(Manuatuto). Foi condenado por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os
Crimes Graves.

Manufahi

8-2000

Mateus Tilman

Membro da milícia Ablai, foi acusado da tentativa de assassinato de seis pessoas, maus-tratos
graves e destruição de bens, em relação com um ataque contra a população civil de Holarua
(Same, Manufahi), no dia 2 de Setembro de 1999. Foi condenado pelos Painéis Especiais para
os Crimes Graves.

3-2002

Bernandino da Costa

Comandante do Kodim para a Tim Sasurat-Ablai (Same), foi acusado de crimes contra a
humanidade pelo assassinato de sete pessoas e pela deportação ou deslocação forçada de
populações, encarceramento ou outras privações graves da liberdade e pela perseguição de um
número desconhecido de civis no Distrito de Same, em Abril, Agosto e Setembro de 1999.

Crê-se estar ausente na Indonésia.
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18-2001

Benjamim Sarmento

Vice-Comandante de Subdistrito da milícia Tim Sasurat

Romério Tilman

Terceiro responsável máximo da milícia Tim Sasurat

João Sarmento

Membro da milícia Ablai

Domingos Mendonca

Membro da milícia Ablai

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo assassinato de sete pessoas e
encarceramento ou outras privações graves da liberdade física, deportação ou deslocação
forçada de populações e perseguição contra um número desconhecido de civis, no Distrito de
Manufahi, em Abril, Agosto e Setembro de 1999.

Os acusados foram todos condenados por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais
para os Crimes Graves.

13-2004

Nazario V dos S Cortereal

Comandante Geral da milícia Ablai, Manufahi

Francisco Capela Ferrão

Vice-Comandante da milícia Ablai, Manufahi, Comandante da área de Same

Capitão Sugyono

Chefe da Kopassus, Manufahi

foram acusados de crimes contra a humanidade e de perseguição por crimes cometidos no
Distrito de Manufahi em 1999, entre os quais:

1. assassinato de duas pessoas, no dia 17 de Abril de 1999, em Orluli
2. assassinato de uma pessoa, no dia 17 de Abril de 1999, em Grotu Lau
3. assassinato de uma pessoa, no dia 17 de Abril de 1999, em Fahikeo
4. assassinato de uma pessoa, no dia 24 de Abril de 1999, em Same
5. assassinato de uma pessoa, no dia 28 de Abril de 1999, em Beikala
6. assassinato de duas pessoas, no dia 30 de Agosto de 1999, em Datina
7. assassinato de uma pessoa, no dia 3 de Setembro de 1999, em Holarua
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8. assassinato de uma pessoa, no dia 9 de Setembro de 1999, em Datina
9. assassinato de uma pessoa, no dia 9 de Setembro de 1999, em Fahiluhan
10. assassinato de uma pessoa, no dia 12 de Setembro de 1999, em Ailule (Letefoho)
11. assassinato de uma pessoa, no dia 16 de Setembro de 1999, em Ladiki (Letefoho)
12. assassinato de quatro pessoas, no dia 24 de Setembro de 1999, perto de Betano
13. assassinato de uma pessoa, em Setembro de 1999, em Selihasan (Betano)
14. assassinato de uma pessoa, no dia 20 de Outubro de 1999, em Beikala
15. tentativa de assassinato de uma pessoa, no dia 5 de Agosto de 1999, em Same
16. ferimentos causados a três pessoas, no dia 2 de Setembro de 1999
17. prisão ilícita de um número desconhecido de civis, entre 30 de Agosto e 9 de Setembro

de 1999
18. deslocação forçada da população do Distrito de Manufahi, entre 5 de Setembro e 25 de

Outubro de 1999
19. destruição de bens de um número desconhecido de civis, entre Agosto e 25 de Outubro

de 1999

Crê-se que todos os acusados estão ausentes na Indonésia.

14-2004

Tenente Sumino

Comandante do Koramil, Same

Guilhermino Marçal

Comandante de Companhia da milícia Ablai em Hola Rua (Same), e

José Larenzeira, Comandante de Companhia

Membro da milícia Ablai, Daisua (Same)

foram acusados de crimes contra a humanidade por:

1. assassinato de duas pessoas, no dia 17 de Abril de 1999, em Same (Manufahi)
2. assassinato de uma pessoa, no dia 24 de Abril de 1999, no Distrito de Manufahi
3. assassinato de quatro pessoas, no dia 24 de Setembro de 1999, no Distrito de Manufahi
4. outros actos desumanos praticados contra quatro pessoas, a 2 de Setembro de 1999, ou

por volta desse dia, em Manufahi
5. deportação forçada de um número desconhecido de civis, entre 5 de Setembro e 30 de

Outubro de 1999, no Distrito de Manufahi
6. perseguições contra um número desconhecido de civis, entre Janeiro e Outubro de 1999

Crê-se que todos os acusados estão ausentes na Indonésia.
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Oecusse

5-2000

Yoseph Leki

Membro da milícia Laksaur, foi acusado de crimes contra a humanidade pelo assassinato de
quatro pessoas em Salole e na Floresta de Wea, nos dias 25 e 26 de Maio de 1999.

Foi condenado por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

20-2001

Florencio Tacaqui

Membro da milícia Sakunar

Simão Lopes

Comandante Supremo da milícia Sakunar

Domingos Obe

Membro da milícia Sakunar

Tomás Bubun

Membro da milícia Sakunar

Laurentino Soares

Comandante da milícia Sakunar

Julio da Costa

Membro da milícia Sakunar

Gabriel Kolo

Comandante da milícia Sakunar

Antonio Sabraca

Comandante das TNI, Passabe

Elvis Lopes

Membro da milícia Sakunar
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Bonafacio Bobo

Membro da milícia Sakunar, e

André Ulan

Sargento das TNI

foram acusados de crimes contra a humanidade, em relação com cinco incidentes ocorridos em
Passabe (Oecusse), em 1999. Foram pronunciados por

1. exterminío de 47 pessoas, no dia 10 de Setembro de 1999
2. assassinato de 18 pessoas, no dia 8 de Setembro de 1999, nos sucos de Nibin,

Kiobiselo e Tumin (Nitibe, Oecusse)
3. encarceramento ou privação grave da liberdade física contra 43 pessoas, na esquadra

de polícia de Passabe, no dia 18 de Abril de 1999
4. outros actos desumanos praticados contra uma pessoa, no dia 9 de Agosto de 1999
5. outros actos desumanos praticados contra uma pessoa, no dia 8 de Setembro de 1999
6. outros actos desumanos praticados contra 8 pessoas, no dia 10 de Setembro de 1999
7. deportação ou deslocação forçada de populações, perpetradas contra um número

desconhecido de civis, no dia 9 de Setembro de 1999.
8. perseguições contra um número desconhecido de civis, entre Abril e Setembro de 1999,

no Distrito de Oecusse

Florencio Tacaqui foi condenado of crimes contra a humanidade, em processos separados, pelos
Painéis Especiais para os Crimes Graves. Crê-se que os restantes acusados estão ausentes na
Indonésia.

4-2002

X (Nome suprimido por mandado do tribunal)

Foi condenado pelo assassinato de três pessoas nos sucos de Nitibe, Tumin e Kiobeselo, no dia
10 de Setembro de 1999. X foi condenado pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

5-2002

Umbertos Ena

Membro da milícia Sakunar, e

Carlos Ena

Membro da milícia Sakunar

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo assassinato de duas pessoas and por
outros actos desumanos praticados com a intenção de infligir sofrimento grave a uma pessoa,
em Naetuna (Passabe), a 9 de Setembro de 1999, ou por volta desse dia.

Os Painéis Especiais para os Crimes Graves condenaram Umbertos Ena por crimes contra a
humanidade e consideraram Carlos Ena inocente das duas acusações.
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13-2002

Laurentino Soares

Comandante da milícia Sakunar, e

Bonifacio Bobo

Comandante da milícia Sakunar

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo homicídio de oito pessoas, em Makelab
(Pante Makassar, Oecusse), a 20 de Outubro de 1999, ou por volta desse dia.

Crê-se que ambos os acusados estão ausentes na Indonésia.

3-2003

Agustinho Atolan

Comandante da milícia Sakunar em Naetuna, foi acusado de crimes contra a humanidade pelo
assassinato de uma pessoa, ocorrido no dia 8 de Setembro de 1999, em Nitas (Nibin Oesilo,
Oecusse)

Foi condenado por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

4-2003

Anton Lelan Sufa

Líder da milícia Sakunar em Bebo; e

Agustinho Cloe

Membro da milícia Sakunar, Bebo

Agustinho Cab

Membro da milícia Sakunar, Bebo

Lazarus Tuli

Membro da milícia Sakunar, Bebo

Lino Beno

Membro da milícia Sakunar, Bebo

Antonio L. Simão

Membro da milícia Sakunar, Bebo, e
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Domingos Metan

Membro da milícia Sakunar

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo assassinato de duas pessoas e por outros
actos desumanos praticados contra uma pessoa, a 16 de Setembro de 1999, ou por volta desse
dia, em Netensuan, (Nitibe, Oecusse).

Todos os acusados foram condenados por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais
para os Crimes Graves.

10-2003

Mateus Lao

Membro da milícia Sakunar, foi acusado de crimes contra a humanidade pelo assassinato de
uma pessoa, em Naetuna (Passabe, Oecusse), no dia 1 de Setembro de 1999.

Foi condenado por crimes contra a humanidade pelos Painéis Especiais para os Crimes Graves.

19-2003

Liberatus Manu

Membro da milícia Sakunar, e

Aleixio Sepa

Membro da milícia Sakunar

foram acusados pelo assassinato de quatro pessoas e por tentativa de assassinato de outra, nos
dias 8 e 9 de Setembro de 1999, em Passabe (Oecusse). Crê-se que os acusados se encontram
ausentes na Indonésia.

22-2003

Januário da Costa

Comandante da milícia Sakunar em Passabe, e

Mateus Punef

Membro da milícia Sakunar

foram acusados de crimes contra a humanidade por:

1. assassinato de 18 pessoas e actos desumanos praticados contra três pessoas, no dia 8
de Setembro de 1999, nos sucos de Nibin, Tumin e Kiobiselo (Nitibe, Oecusse)

2. deportação ou deslocação forçada de populações, perpetradas contra a população civil
de Tumin, no dia 9 de Setembro de 1999
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3. exterminío de 47 pessoas e outros actos desumanos praticados contra 7 pessoas, no dia
10 de Setembro de 1999, nos sucos de Tumin, Nibin e Kiobiselo Villages (Nitibe,
Oecusse), e perseguição contra a população civil

4. perseguições contra a população civil, entre 8 e 10 de Setembro de 1999, em Nitibe,
Oecusse

Januário da Costa e Mateus Punef foram condenados of crimes contra a humanidade pelos
Painéis Especiais para os Crimes Graves.

30-2003

Laurentino Soares

Vice-Comandante da milícia Sakunar

Herman Naubasa

Membro da milícia Sakunar

Nyongky Wankai

Membro da milícia Sakunar

Eddie Talan

Membro da milícia Sakunar

Luis Infien

Membro da milícia Sakunar

Firminio Auni

Membro da milícia Sakunar

Felipe Poto

Membro da milícia Sakunar

Ala uni

Membro da milícia Sakunar, e

Domingos Cava

Membro da milícia Sakunar

foram acusados de crimes contra a humanidade por várias infracções cometidas em
Pantemacassar (Oecusse), especificamente:
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1. assassinato de uma pessoa em Bihala, no dia 22 de Setembro de 1999
2. assassinato de uma pessoa e tentativa de assassinato de uma pessoa, no dia 23 de

Setembro de 1999, em Cutet
3. assassinato de três pessoas, rapto de quatro pessoas e actos desumanos praticados

contra uma pessoa, em Sikone
4. assassinato de uma pessoa, no dia 13 de Outubro de 1999, em Kolam Cina
5. assassinato de três pessoas, no dia 14 de Outubro de 1999, no suco de Tono/Lifau

Crê-se que todos os acusados estão ausentes na Indonésia.

31-2003

Samuel Vaz

Membro da milícia Sakunar

Luis Infien

Membro da milícia Sakunar

Saran Bariak

Membro da milícia Sakunar, e

Lalu Manus

Membro da milícia Sakunar

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo assassinato de três pessoas, no dia 13 de
Setembro de 1999, em Padiae (Pante Makassar, Oecusse).

Crê-se que os acusados estão ausentes na Indonésia.

32-2003

Jorge Ulan

Soldado das TNI

João Gomes

Soldado das TNI, e

Balasus Manek

Soldado das TNI

foram acusados de crimes contra a humanidade pelo assassinato de duas pessoas e a tentativa
de assassinato de duas pessoas, no dia 11 de Setembro de 1999, em Numbei (Pante Makassar,
Oecusse).
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Crê-se que todos os acusados estão ausentes na Indonésia.

Viqueque

3-2004

Tenente-Coronel Djoko Soeharsoyo

Comandante do Kodim 1630 (até 15 de Agosto de 1999)

Tenente-Coronel Gustaf Heru

Comandante do Kodim 1630 (a partir de 15 de Agosto de 1999)

1º Tenente Minton

Comandante da Kopassus no Kodim 1630

1º Tenente Yusuf Tandi

Chefe da secção de Serviços de Informação do Kodim 1630

Sargento-Chefe Andreas Prawin

Soldado da secção de Serviços de Informação das TNI, oficial de orientação do suco de Carau-
Balo (Viqueque, Viqueque)

Martinho Fernandes

Administrador do Distrito, Comandante da milícia Makikit, chefe do Fórum para a Justiça e
Democracia em Viqueque, membro honorário da Kopassus

Emiliano Joaquim Gomes

2º assistente do Administrador do Distrito, Vice-Comandante da milícia Makikit, vice-chefe do
Fórum para a Justiça e Democracia em Viqueque, membro honorário da Kopassus

foram acusados de crimes contra a humanidade por:

1. tortura e assassinato de uma pessoa, no dia 3 de Maio de 1999, na cidade velha de
Viqueque

2. assassinato de uma pessoa, a 4 de Maio de 1999, ou por volta desse dia, na cidade
velha de Viqueque

3. assassinato de uma pessoa, no dia 10 de Maio de 1999, em Buikirin
4. assassinato de uma pessoa, no dia 27 de Junho de 1999, em Anawain (Viqueque)
5. assassinato de três pessoas, no dia 11 de Agosto de 1999, em Beloi
6. assassinato de uma pessoa, no dia 18 de Setembro de 1999, em Beaco
7. deportação ou deslocação forçada de populações, a 10 de Setembro de 1999, ou por

volta desse dia, no distrito de Viqueque
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8. perseguições contra um número desconhecido de civis, entre 1 de Janeiro e 25 de
Setembro de 1999, em Viqueque

Crê-se que todos os acusados estão ausentes na Indonésia.

Timor Ocidental

11-2000

Leonardos Kasa

Foi acusado de crimes contra a humanidade por uma violação ocorrida em Betun (Timor
Ocidental), no dia 10 de Setembro de 1999. Os Painéis Especiais para os Crimes Graves
consideraram não ter competência jurisdictional sobre este processo e declararam o caso
encerrado.

Pronúncia de acusação nacional

5-2003

Wiranto

General das TNI, Ministro da Defesa e Segurança da Indonésia, Comandante das Forças
Armadas da Indonésia

Zacki Anwar Makarim

Major General; Chefe da Equipa Especial/Força de Intervenção do Adjunto Geral; Membro da
Força de Intervenção para a Supervisão da Consulta Popular em Timor Leste

Kiki Syahnarki

Major General; Assistente de Operações do Chefe do Estado-Maior Geral das Forças Armadas;
Responsável pelo Comando de Operações da Lei Marcial em Timor Leste

Adam R. Damri

Major General; Comandante; Comandante da Região Militar IX (Bali, Nusa Tenggara Leste e
Oeste e Timor Leste)

Suhartono Suratman

Coronel; Comandante do Comando Militar Subregional 164 (Timor Leste), até 13 de Agosto de
1999

Mohamad Noer. Muiz

Comandante do Comando Militar Subregional 164 (Timor Leste), a partir de 13 de Agosto de
1999
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Yayat Sutrajat

Tenente-Coronel; Comandante da Força de Intervenção Tribuana VIII do Comando Militar
Subregional 164 (Timor Leste), e

Abílio José Osório Soares

Governador de Timor Leste

foram acusados a título individual como pessoas superiormente responsáveis pelo assassinato
de centenas de timorenses de leste e por deportação ou deslocação forçada de populações e
por perseguições, perpetradas contra dezenas de milhares de timorenses de leste em 1999.

Crê-se que todos os acusados estão ausentes na Indonésia.




