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O Crime do Estado contra os Direitos Humanos - comumente conhecido como O 
incêndio da Vila Socó 1 - teve seu ápice à meia-noite de 24/25-02-1984, decorrente 
do descaso, ruptura, explosão e incêndio de oleodutos da Refinaria Presidente 
Bernardes de Cubatão (RPBC) da Petrobrás. Sem alarme, sem evacuação dos 
moradores do alagado por onde passavam os dutos, acordados pelo estrondo e 
fogo, em suas casinhas de palafita, alguns conseguiram escapar mas perderam 
familiares e barracos. Quando as chamas cessaram, que duraram todo o dia, 
corpos carbonizados começaram a ser encontrados. Quem eram essas pessoas?  
Por que morreram? Por que perderam...? Quantos...? Como isso aconteceu? 
700 mil litros de gasolina vazaram de dutos da Petrobrás, assentados no mangue, 
deteriorados e sem manutenção (veja), por baixo dos barracos de madeira sobre 
palafitas. Sobrenadante nas águas do mangue, a gasolina queimava em labaredas 
irrompendo pelas tábuas; botijões de gás explodiam e atiçavam chamas, 
consumindo gente. Gente que ainda foi culpabilizada por guardar garrafas de 
gasolina em casa (veja). Oficialmente, 93 pessoas incendiadas, 3 mil desabrigados 
e 432 barracos em cinzas (identificados pela reconstituição das ligações elétricas e 
de água). E o refrão dos Crimes do Estado contra os Direitos Humanos: «Números 
desencontrados, verdade ocultada. Investigações independentes contestam. 
Números se elevam. Justiça tardia e injusta.» 

Manuel Lagoa, o carpinteiro que construiu muitas das palafitas, 
morreu queimado abraçado à mulher Amélia e aos 5 filhos. (veja) 

A menina uniformizada [foto ANTES] simboliza os muitos mortos não contados. 
Corpinhos desapareceram e só foram revelados pelas salas de aula vazias das 
escolas comunitárias. Muitas crianças sequer tinham registro de nascimento.  
A temperatura de mil graus 'pulverizou' em cinzas vidas humanas... e o sonho de 
'fazer a vida' dos migrantes nordestinos que vinham sozinhos, sem manter contato 
com parentes que, na miséria do distante agreste, nem poderiam reclamar seus 
mortos... O Crime contra os Direitos Humanos, na Vila Socó, é registro 
contundente da longa negligência do Estado com sua gente. Descaso cruel e 
desigual que preserva as elites... apesar da denúncia dos promotores José Carlos 
Pedreira Passos e Marcos Ribeiro de Freitas responsabilizando a cúpula da estatal 
- incluindo o Presidente Shigeaki Ueki - pela negligência na manutenção do 
oleoduto, para além da versão corriqueira de culpar funcionários que abriram as 
válvulas erradas. Shigeaki Ueki (Bastos/SP, 1935) é bacharel em Direito 
(PUC/SP), especializou-se em gestão e mercado financeiro, foi presidente da 
Petrobrás Distribuidora (1969-1973), na época que Ernesto Geisel foi o presidente 
da Petrobrás, e conduziu negociações internacionais junto ao Oriente Médio no 
período da crise do petróleo. Quando Geisel ocupou o mando da ditadura militar 
(1974-1979), Ueki foi empossado Ministro das Minas e Energia e,  em 1979, 

 

o ditador Figueiredo nomeou-o presidente da Petrobrás, cargo que 
exerceu até agosto de 1984. O número de mortos no incêndio foi contestado 
pelo Ministério Público, que contabilizou 508 mortes; destas, cerca de 450 
crianças; 27 feridos com lesões graves; e aproximadamente 100 com lesões 
mais leves (veja). A Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São 
Paulo (ALESP), em 13/06/2014, reanalisou o caso da Vila Socó iluminando 
mais um capítulo obscuro - e obsceno - da ditadura (veja).   
O documentário Uma tragédia anunciada (Diego Moura; Jorge Brasil, 2014. 
14'42"), com depoimentos de sobreviventes (crianças na época), revela o 
crime anunciado - os oleodutos romperam e começaram a vazar 12 horas 
antes. Os moradores sentiram o cheiro forte da gasolina; alguns, 
acostumados ao odor, não sentiam; outros não valorizaram.  
A Refinaria (em Capuava, Santo André), apesar de avisada do 
rompimento, não providenciou a evacuação da área e não interrompeu o 
bombeamento sob alta pressão da gasolina que provocaria o incêndio.  
Os dutos que romperam ficavam expostos à ação do tempo e do clima e 
estavam deteriorados. Esses dutos aparecem na foto [ANTES], atrás da 
estudante. O protocolo de segurança requer inspeção e reparos rotineiros. 
Oito funcionários da empresa foram condenados em primeira instância e 
absolvidos depois de recursos (veja).  
Para Shigeaki Ueki - como lastimavelmente esperado - a "culpa" foi do 
trabalhador que não fechou a válvula: "Se houve vazamento um dia antes 
ou 12 horas antes e o responsável não foi lá, essa pessoa não agiu bem. [...] 
Não posso compactuar com isso. [...] Os que tinham cargos de confiança 
foram chamados e prestaram depoimento" (veja). 
Cinicamente, Shigeaki, que deixou a presidência da Petrobrás seis meses 
depois do crime, contesta a hipótese da Comissão de Verdade de que tenha 
ocorrido à época uma "operação abafa"; afirma desconhecer se o inquérito 
foi encerrado; insiste que não admitirá o quantitativo de 500 mortes por ser 
impossível comprovar; e, sobre as indenizações, completa dizendo que os 
valores não foram contestados: "Todos ficaram satisfeitos" (veja).  
Este Crime do Estado contra os Direitos Humanos reproduz a rotina 
sórdida desse tipo de Crime: são gestados - engendrados ou negligenciados 
- por longos períodos. Acompanhe na Parte II a trajetória de negligências 
que culminaram no Crime de Estado da Vila Socó...  

■ ■ ■ 
 

Fotos (créditos): Sempre: Luca Meola. Antes, Durante e Depois: Novo Milênio 
Notas: 1. Socó é um pássaro que vive nos mangues, sob as palafitas. A Vila Socó iniciou-se em 1960 
com os migrantes para as frentes de trabalho da RPBC. 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do Fórum Intersindical.  
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