
A perseguição aos militares que resistiram à ditadura 

 

A Comissão da Verdade “Rubens Paiva”, ao longo de seus trabalhos, 

resolveu dar atenção à perseguição dos militares que resistiram ao golpe militar 

e à ditadura implantada. 

Foram tratados, em audiências públicas, os casos dos militares 

assassinados e desaparecidos, mas também os casos dos sobreviventes e as 

especificidades do tratamento dado a esta categoria pelo regime ditatorial. 

Ao todo, 12 audiências públicas foram realizadas sobre o tema, com o 

depoimento de cerca de uma centena de testemunhas, com o objetivo de 

apurar as circunstâncias das violações de direitos humanos ligadas a esta 

categoria e também dar o devido reconhecimento histórico, muitas vezes 

renegado, à participação dos militares na luta pela democracia em nosso país. 

 

1. Histórico da participação política militar 

 

O desenvolvimento das Forças Armadas brasileiras, a mudança de 

papeis que exerceram e sua participação política ao longo da história são 

fundamentais para compreender não só o golpe de 1964, mas também a 

perseguição contra os militares que decidiram defender a democracia. 

De fato, ao longo da história do país, as Forças Armadas tiveram, em 

maior ou menor grau, atuação política, mesmo porque, como instituição de 

Estado, correspondem sempre a determinadas finalidades econômicas, sociais 

e políticas. 

Desde a independência do Brasil, fato, aliás, que contou com 

participação ativa militar, as Forças Armadas tiveram como tarefa, além da 

manutenção territorial, a garantia do exercício de uma autoridade central, 

garantindo a unidade nacional e, portanto, combatendo qualquer mobilização 

interna que colocasse em risco a centralidade e manutenção do poder. 

Poderíamos dizer que este seria o papel genuíno a ser exercido pelos militares. 

Enquanto cumpriam esta tarefa específica, várias alterações estruturais foram 

sentidas por esta instituição. 

Ora em papel de destaque, com apoio, ora relegadas ao desprezo ou 

mesmo desmantelo pelas elites no Poder, conforme seus próprios interesses, o 
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prestígio e as condições materiais das Forças Armadas sofreram muitas 

mudanças ao longo dos anos. 

Com a guerra contra o Paraguai (1864 a 1870) o Exército evidentemente 

ganha nova importância e, consequentemente, estrutura, estabilidade e 

coesão. E com isso, sua participação política também cresce, assim como seus 

anseios libertários e abolicionistas, advindos da grande participação de negros, 

escravizados e libertos, na referida guerra. Acreditava que com a República as 

reformas na instituição que almejava seriam alcançadas, ledo engano. 

De uma forma geral, até pelo menos a revolução de 1930, há uma 

alteração na importância e nos papeis exercidos pelo Exército conforme os 

interesses das elites, que buscavam medidas de combater qualquer 

pensamento progressista que florescesse no interior das Forças Armadas. O 

sucateamento, especialmente do Exército, mas também em determinados 

momentos da Marinha, e o fortalecimento da Guarda Nacional, era utilizado de 

forma estratégica com o fim de garantir os interesses da elite latifundiária. 

As condições e dificuldades estruturais das Forças Armadas, assim 

como o desenvolvimento político do país como um todo, influenciaram nas 

vertentes políticas que se apresentaram em suas fileiras, conformando adeptos 

nacionalistas e mesmo progressistas e, por outro lado, expoentes de profundo 

reacionarismo. 

Com o fim da primeira guerra – o Exército estava em frangalhos –, o 

imperialismo mudou de mãos: os Estados Unidos assumiram o papel de 

direção do capitalismo mundial. Enquanto isso, no Brasil, grandes greves são 

realizadas em 1917, o Partido Comunista foi fundado em 1922, quando 

também acontece o Movimento Modernista e, logo depois, o Tenentismo. 

Formado por militares em geral de pequena e média patentes, com 

profundo anseio de reformas da instituição e enfrentando muita reação dentro 

dela, o Tenentismo, com posição política marcada por ideias liberais, teve papel 

político incontestável naquele momento, até a Revolução de 1930. 

Em 1937, com o golpe de Getúlio Vargas, as Forças Armadas assumem 

papel de polícia. Neste momento, o Estado estimula a criação de milícias 

irregulares civis e militares, com posição integralista, para combater a 

esquerda. As milícias são extintas em 1938 e as forças armadas tem que ser 

reorganizadas para cumprir suas novas tarefas. Com a aproximação do Brasil 
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com os países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) no início da Segunda Guerra 

Mundial, o Estado consegue reequipar o Exército, que assume cada vez mais 

um papel policialesco, por vezes abertamente, mas também criando 

organizações ostensivas secretas. 

Outras organizações são reformuladas e passam a contar com oficiais 

das Forças Armadas que eram gratificados e realocados para isso: chefes de 

polícia e delegados de Ordem Política e Social eram militares escolhidos da 

ativa, numa relação promiscua com atuações “clandestinas”. 

 

O policialismo tornou-se uma rotina militar, impulsionada 
cuidadosamente pelo Estado-Maior, formando especialistas realmente 
primorosos, destinados, eventualmente, ao provimento das funções 
policiais comuns. O Estado Novo criou o hábito de todos se 
espionarem e se denunciarem1. 

 

O Estado endureceu sua vigilância interna nas Forças Armadas, vigiando 

e punindo rigorosamente qualquer simples associação a um pensamento mais 

democrático. 

Em 1942 o Brasil muda sua posição em relação à guerra, passando a 

apoiar os Aliados, e entra na batalha com um Exército policialesco e 

despreparado. Apesar disso, a participação na guerra teve uma repercussão 

importante internamente no país e auxiliou na derrota do Estado Novo. 

Avaliando a conjuntura desfavorável à repressão, com manifestações de 

rua em defesa da Anistia, Vargas realiza concessões e acaba derrotado num 

golpe de cúpula orquestrado pelos setores mais conservadores da sociedade, 

com apoio militar. 

No cenário internacional, com a guerra fria, o mundo se reposiciona, e o 

Brasil se submete cada vez mais ao imperialismo, rompe relações com a União 

Soviética, cassa o Partido Comunista e seus parlamentares. Por outro lado, a 

campanha, de caráter nacionalista, em defesa do petróleo, ganha as massas e 

conta com apoio de uma parcela das Forças Armadas. 

Em 1950, com uma constituição aprovada em clima de estado de sítio, 

uma conjuntura de entrega de nossos recursos naturais aos estrangeiros, 

Vargas surge como alternativa eleitoral que unia forças populares e interesses 

                                                            
1 SODRÉ, Nelson Werneck. História Militar do Brasil. Editora Expressão Popular: São Paulo, 
2010, p. 347. 
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da burguesia, e ganha. Os militares nacionalistas também participaram desta 

empreitada por um lado, e por outro da tentativa de golpe orquestrada para 

derrubada do presidente, que acaba por suicidar-se em agosto de 1954.  

A participação dos militares na política não cessa no período seguinte. 

Pode ser, de forma evidente, notada com a tentativa de golpe frustrada quando 

tentaram impedir a posse de João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. 

Neste caso, a participação dos militares em defesa da democracia e da 

constituição, com a famosa “campanha da legalidade” capitaneada por Leonel 

Brizola, naquele momento governador do Rio Grande do Sul, foi central para 

garantir a posse de Jango, ainda que com a implantação do sistema 

parlamentarista2.  

O papel dos sargentos que não seguiram a disciplina, ignorando o 

comando da cúpula golpista, em defesa da constituição, merece destaque. 

Mas, evidentemente, essa postura assustou os setores mais conservadores da 

instituição que rapidamente se voltaram para, mais uma vez, combater seus 

inimigos dentro das Forças Armadas. 

Claro está que o papel assumido pelos sargentos neste momento tem 

raízes na longa história de desigualdade entre militares de altas e baixas 

patentes. 

 

Então, a vida de sargento como subordinado era um problema 
danado até para estudar. Você vê, você não podia casar, não podia 
tirar um brevê, você tinha que... Mas o mesmo com a situação dos 
cabos também, os cabos tinham essa mesma coisa, não casavam, 
não votavam, não era votado, não podiam, lutavam para aumentar a 
idade pra escola [...]3. 

 

Este período entre a posse de Jango e o golpe que o derrubou do poder 

em 1964 foi de clima tenso e muita movimentação política. De um lado, o 

Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD)4 tinha garantido maioria no 

congresso, por outro os sargentos eleitos não conseguiam elegibilidade, o que 

                                                            
2 Em 1963, por meio de um plebiscito, o presidencialismo voltou a ser o sistema regente. 
3 Depoimento de Francisco Fernandes Maia na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo, 07 de abril de 2014. 
4 O Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), fundado em 1959, foi uma organização 
anticomunista, financiada por empresários brasileiros e estadunidenses, que mantinha ligações 
com a Inteligência dos EUA. Tinha como entidade irmã o Instituto de Pesquisas e Estudos 
Sociais (IPES) e, juntos, foram responsáveis por uma grande propaganda anticomunista e 
contribuíram decisivamente na conjuntura que permitiu o Golpe Militar de 64. Com base nas 
informações apuradas por uma CPI, em 1963, a entidade foi dissolvida por ordem judicial. 
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gerou uma grande mobilização dos militares de baixa patente. Ao mesmo 

tempo, o golpe já vinha sendo gestado em sua cúpula. 

Com o golpe em 1964, as Forças Armadas assumem o papel de polícia 

como nunca antes, prendendo, presidindo inquéritos, intervindo nas instituições 

públicas e privadas. Até o golpe, a participação de militares dessa forma havia 

sido mais localizada, neste momento esta intervenção muda de caráter. 

Também, mais do que nunca, a instrumentalização da corporação como força 

policial se volta para seus resistentes internos. 

O Golpe Militar de 1964 se torna o ápice de uma política de utilização 

das Forças Armadas, de forma repetida e continuada, de conquista de poder e 

também de quebra de disciplina. Uma vez voltada para a ruptura da legalidade, 

da constituição, as Forças Armadas quebram a hierarquia, a subordinação ao 

chefe da nação a quem deveriam garantir a ordem. Apesar disso, a indisciplina 

de qualquer patente era sempre a desculpa utilizada pelos altos comandos 

para perseguir e punir os militares, quando seus interesses políticos estiveram 

em risco. 

 

2. Militares resistiram ao golpe 

 

De fato, é fundamental para o resgate histórico e restabelecimento da 

verdade retratar o papel dos militares que resistiram à ditadura, que tiveram 

compromisso com as instituições democráticas. 

Pela história do desenvolvimento das Forças Armadas fica evidente que 

sempre houve, dentro das corporações, militares comprometidos com o avanço 

político interno e da sociedade. Este envolvimento, evidentemente, não foi 

homogêneo. Foram várias as nuances de engajamento político e de 

posicionamento defendida por militares nacionalistas, desde a esquerda, até 

posições moderadas. Fundamental, também, é demonstrar que estes sofreram 

perseguições, prisões, torturas e, até mesmo assassinatos pelas ideias que 

defendiam e pelo suposto risco que representavam à instituição e à sociedade, 

como os demais militantes políticos da época. 

A Comissão da Verdade Rubens Paiva ouviu diversos sobreviventes 

desta perseguição em audiências públicas realizadas ao longo de seus 

trabalhos.  
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Militares da antiga Força Pública, hoje Polícia Militar, prestaram 

depoimento na 96º audiência pública, realizada no dia 22 de novembro de 

2013. No dia 07 de abril de 2014, a 120ª audiência foi dedicada à oitiva de 

depoimento de militares principalmente das Forças Armadas. 

Nas audiências, duas personalidades, tratadas como exemplo da 

resistência democrática aos golpistas, foram lembradas e homenageadas pelos 

depoentes: Marechal Henrique Batista Duffles Teixeira Lott5 e o Coronel Alfeu 

de Alcântara Monteiro6. 

 

2.1. A participação política dos oficiais de baixa patente antes do golpe 

 

2.1.1. A Revolta dos Sargentos 

 

Em setembro de 1963 acontece o que ficou conhecido como a Revolta 

dos Sargentos, que foi na verdade uma rebelião promovida por cabos, 

sargentos e suboficiais na tentativa de garantir a elegibilidade dos praças que, 

depois de ganharem eleições parlamentares, não conseguiram assumir seus 

mandatos. Este episódio demonstra o clima presente na corporação desde a 

Campanha da Legalidade de 1961. 

A participação política, portanto, nas vésperas do Golpe, era bastante 

relevante. José de Menezes Cabral, capitão da PM reformado, em depoimento 

na 96º audiência pública, realizada pela Comissão Rubens Paiva no dia 22 de 

novembro de 2013, disse: 

 

[…] antes do Golpe de Estado, nós já estávamos no organizando, 
participávamos das reuniões do Teatro Paramount, nós participamos 
dos comícios lá da Central do Brasil... Aliás, o nosso presidente 
Ricardo Justino, logo que chegou da Central do Brasil, daquele 
famoso comício de apoio a João Goulart, ele foi preso7. 

                                                            
5 Henrique Batista Duffles Teixeira Lott foi um Marechal que participou ativamente no cenário 
político brasileiro e se destacou por suas posições legalistas e democráticas, em especial na 
garantia da posse de JK e de Jango, e afastou-se da vida política posteriormente, por não 
concordar com o regime militar. 
6 Alfeu de Alcântara Monteiro foi um Coronel que zelou pelos princípios democráticos, 
participando da Campanha da Legalidade que garantiu a posse de Jango, e se opôs 
imediatamente ao golpe de 1964. Foi assassinado em 4 de abril, quatro dias após o golpe, 
dentro de seu gabinete na 5ª Zona Aérea, onde era comandante. 
7 Depoimento de José de Menezes Cabral na 96ª Audiência da Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo, 22 de novembro de 2013. 
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2.1.2. O Movimento dos Marinheiros 

 

Às vésperas do golpe, nos dias 25, 26 e 27 de março de 1964, mais de 

mil marinheiros amotinaram-se no Sindicato dos Metalúrgicos do Estado da 

Guanabara. Suas reivindicações eram o reconhecimento legal de sua 

associação (Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil - 

AMFNB) que existia já há 2 anos, e denunciarem as medidas arbitrárias 

implementadas pelo Ministério da Marinha. 

A vitória do movimento, com a exoneração do ministro da Marinha, foi 

mais uma desculpa dos golpistas para a implantação do Golpe, alegando 

leniência do governo com a desordem e a baderna. O episódio foi lembrado na 

120º audiência pública da Comissão. 

 

[…] Eles fundaram a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais 
lá no Rio de Janeiro, em 1962, acho que em 25 de março de 1962. 
Essa Associação, ela em pouco mais de dois anos tinha 16 mil 
associados, foi uma coisa que estourou de uma vez, por quê? Porque 
era feito a bordo dos navios, através dos delegados e subdelegados, 
um trabalho de conscientização de que a Marinha precisava mudar, e 
a gente só pedia mudar fundando a Associação e reivindicando os 
nossos direitos. [...] 
Existia uma certa rixa entre marinheiros e fuzileiros navais porque o 
marinheiro fazia o serviço de escolta, ou seja, o serviço de prender 
marinheiro que estava fazendo desordem na rua, ou às vezes nem 
desordem estava fazendo, estava só andando à toa e era preso. Mas, 
a partir dessa Associação foi rompida essa rivalidade e, como essa 
rivalidade foi rompida, quando esse pessoal foi lá para o Sindicato 
dos Metalúrgicos para nos prender, eles ficaram de metralhadora, de 
fuzil na mão, e a gente sem nada, só com fome, porque ficou três 
dias lá […] Então chegando lá esse contingente de fuzileiros navais, 
qual foi o nosso pensamento? Agora nós estamos sem futuro, eles 
vão meter bala da gente, e vai morrer gente aqui que não tem nem 
como se defender... […] 600 [fuzileiros]. Mas, felizmente, com o 
discurso que foi feito, e o pessoal começou a cantar o Hino Nacional, 
o Hino à Bandeira, e tal, os fuzileiros navais foram arriando suas 
armas na rua e passando para o nosso lado. Isso aí foi um fato muito 
marcante […]8. 

 

2.1.3. A homenagem dos sargentos ao Presidente João Goulart 

 

A aproximação dos sargentos com o Presidente Jango era evidente e 

pôde ser atestada em outro relevante momento, quando o presidente foi 
                                                            
8 Depoimento de Luiz Cachoeira na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo, 07 de abril de 2014. 
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homenageado pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar 

do Ministério da Justiça, realizada no Automóvel Clube da Guanabara, no dia 

30 de março, antevéspera do Golpe. 

Considerada por muitos como “a gota d'água” para que o golpe militar 

entrasse em marcha, a homenagem foi marcada por um discurso de Jango 

bastante radicalizado quanto às reformas, inclusive dentro das estruturas 

militares. O presidente foi ovacionado por mais de mil sargentos das Forças 

Armadas e Auxiliares presentes na ocasião. Os depoimentos prestados à 

Comissão deixam claro a aproximação dos praças com a política da 

Presidência da República. 

 

Depois, na Força Pública, antes do Golpe, nos já estávamos na luta 
pelas reformas de base, pelos nossos direito de voto de praças, de 
cabo, soldado e sargento9. 

 

[…] A sargentada de São Paulo, e de todo Brasil, dava apoio ao 
Jango. Não ao Jango, às medidas que ele queria tomar em relação à 
reformas. 
O Centro Social dos Sargentos e o dos Cabos e Soldados era 
composto de companheiros ativos, de esquerda, ativos e que 
estavam trabalhando em defesa das reformas de base do presidente 
João Goulart. Eu quero dizer o seguinte, a nossa reivindicação, ela 
era inteiramente democrática10. 

 

[…] criou-se o movimento dos sargentos. A gente não tinha direito, 
como diz aqui os companheiros, trajar civilmente com menos de cinco 
anos, a gente não podia casar, não podia um monte de coisa, salários 
baixos, não tinha casa, não tinham muitas condições... não tinha um 
plano de casa própria, não é isso? Não tinha nada disso. Aí eu me 
lembro quando, em Osasco, veio o presidente João Goulart e reuniu 
a sargentada toda lá [...] fortaleceu o nosso movimento de sargentos. 
E não só bastou aquilo, a gente também participou, quando houve a 
luta pela manutenção dos sargentos eleitos […] então, a gente 
começou a participar naquele movimento de solidariedade e outros 
movimentos também começaram a se juntar ao movimento de 
sargentos, e aquilo já não era mais só uma questão nossa, de 
sargentos, nada daquilo, começou a ser uma questão já nacional, já 
se levantavam outras questões do país11. 

 

2.2. Enfim, o golpe 

 

                                                            
9 Depoimento de Francisco Jesus da Paz na 96ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado 
de São Paulo, 22 de novembro de 2013. 
10 Depoimento de Pedro Lobo de Oliveira na 96ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado 
de São Paulo, 22 de novembro de 2013. 
11 Depoimento de José Araújo Nóbrega na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado 
de São Paulo, 07 de abril de 2014. 
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Os depoentes relatam que havia intenção dos militares democratas de 

resistência ao golpe que, já não era novidade, vinha sendo preparado. Mas a 

conjuntura se deu de outra forma. 

 

[…] Durante o Golpe, do dia 31 para o dia 1º, os militares da 
resistência já estavam se opondo ao Golpe esperando que viessem 
orientações de Brasília para a resistência. Resistência armada12. 
 
Então, veio o golpe, em 1964. A gente tentou esboçar alguma coisa, 
mas não tinha o que ser esboçado porque o sul já estava 
desmobilizado, o Brizola já tinha deixado o governo do Rio Grande do 
Sul, não havia mais aquele esquema todo, bem pensado pela direita, 
né? Tiraram lá o general Machado Lopes, que era o grande, o homem 
que manteve aquilo tudo13. 
 
Aí veio o golpe de 1964 [...] nós estávamos todos preparados, na 
base aérea de Cumbica. Totalmente preparados, quando eu falo, 
todos os setores da base aérea nós tínhamos cercado, estavam a 
nosso favor [...] o 2º Exército era tolerante por causa do Kruel, que 
era compadre do João Goulart. Tínhamos o Pacto da Aeronáutica, o 
brigadeiro Dirceu totalmente a favor, e todos os companheiros do 
Pacto da Aeronáutica. Nós tínhamos a Polícia Militar, que devia ter 
um monte de tanque de guerra […] E vocês sabem, quem conhece a 
história do golpe, por que nós perdemos? Porque o Jango preferiu 
não derramar sangue. Porque estavam cercados em volta do Brasil 
de navios americanos, se eles perdessem, invadiriam o Brasil […] Aí 
foi que o Kruel, o Brizola abandonou Porto Alegre, e aí então nos 
sentimos muito, desgraçadamente, desonrados [...]14. 

 

Diversos militares foram presos ou expulsos já nos primeiros momentos 

do Golpe. Em várias audiências realizadas pela Comissão foi lembrado o uso 

do navio Raul Soares15, em Santos, litoral paulista para encarceramento dos 

resistentes, principalmente militares. 

 

[...] os militares, fomos nós o primeiro grupo social a participar da 
resistência democrática ao Golpe, à ditadura militar. E também os 
primeiros a sofrermos a repressão doentia da ditadura16. 
  
[...] até então, naquela noite de 31 de março, nós estávamos dentro 
da lei, porque nós estávamos, ainda não tínhamos sido presos, não 

                                                            
12 Depoimento de Francisco Jesus da Paz na 96ª Audiência da Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo, 22 de novembro de 2013. 
13 Depoimento de José Araújo Nóbrega na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado 
de São Paulo, 07 de abril de 2014. 
14 Depoimento de Luiz Cachoeira na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo, 07 de abril de 2014. 
15 Raul Soares era um navio que, na década de 60, já era muito antigo para navegar. Em abril 
de 1964 foi levado ao Porto de Santos onde começou sua função de navio-prisão. Recebeu 
prisioneiros políticos sob as piores condições possíveis até outubro desse ano, quando foi 
desativado e depois desmontado e suas peças vendidas como sucatas. 
16 Depoimento de Francisco Jesus da Paz na 96ª Audiência da Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo, 22 de novembro de 2013. 
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tínhamos destituído as Forças Armadas [...] Aí nos prenderam, 
naquele dia mesmo nos jogaram numa cela na base aérea de 
Cumbica e, depois, nos transferiram para a PM em frente ao Anhembi 
[…] Aí nos levaram para Santos, fizeram um presídio lá para nós no 
qual eu fiquei 90 dias na cela […]17 
 
Houve o golpe, eu fui cassado no dia 14 de abril, fui preso na base-
aérea de Santos, depois, Raul Soares – navio […] quando eu estive 
no Raul Soares, eu fiquei preso por um tempo incomunicável num 
quarto de um metro quadrado18. 
  
Como no navio eu servia num setor estratégico, que era a praça de 
máquinas […] Quem manda é a praça de máquinas, se a praça de 
máquinas parar acabou o navio. Como eu servia num setor 
estratégico e havia aquela possibilidade de sabotagem do navio, que 
nós tínhamos em mãos […] - acho que os marinheiros foram os 
primeiros a ser expulsos, digamos assim, das Forças Armadas -, no 
meu caso, particularmente, e outros colegas nossos, no dia 3 de abril 
nós já estávamos indo para o quartel de marinheiros para responder 
IPM e de lá sermos expulsos19.  

 

Alguns não foram presos imediatamente, mas foram atingidos já no 

primeiro Ato Institucional do regime ditatorial20. 

 

[…] com o Golpe Militar, um mês e seis dias depois, precisamente no 
dia 6 de maio de 1964, fui atingido pelo Ato Institucional nº 1: 
excluído, sem direito à defesa, sem sindicância, e sem nada. Porque 
a ditadura tinha esses poderes, né? Ela fazia o que ela bem 
entendesse, sem que fosse necessário obedecer à Constituição. A 
Constituição tinha sido rasgada21. 
  
Não pertenci a nenhuma organização política da época, nem nada 
[...] Minha linha de conduta se identifica com os militares legalistas e 
nacionalistas, em defesa das instituições democráticas, como manda 
a Constituição. Fiel a isso, fui cassado pelo Ato Institucional Número 
Um, em novembro de 1964, com expulsão das fileiras do Exército, 
sem salário algum e suspensão dos direitos políticos por 10 anos. 
Culpa: ser fiel à autoridade legal constituída22. 

                                                            
17 Depoimento de Antônio Pinto De Souza na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo, 07 de abril de 2014. 
18 Depoimento de Moacir Correia na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo, 07 de abril de 2014. 
19 Depoimento de Luiz Cachoeira na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo, 07 de abril de 2014. 
20 No ato nº 1 divulgado pelo Comando Supremo da Revolução em 10 de abril de 1964 há 6 
militares entre os atingidos pela suspensão de direitos políticos pelo prazo de 10 anos. Já o Ato 
nº 3 do Comando Supremo da Revolução datado de 11/04/1964, transfere para a reserva dos 
oficiais das forças armadas: 77 integrantes do Exército; 14 da Marinha e 31 da Aeronáutica. As 
informações estão na coletânea Atos da Revolução de 1964. Volume I (de 9 de abril de 1964 a 
15 de março de 1967), p. 31-34. Coletânea preparada pelo Ministério da Aeronáutica. 
Disponível em: <http://www.documentosrevelados.com.br/wp-content/uploads/2015/02/atos-da-
revolucao-de-1964-ditadurapdf01.pdf> Acesso em 02/03/2015. 
21 Depoimento de Pedro Lobo de Oliveira na 96ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado 
de São Paulo, 22 de novembro de 2013. 
22 Depoimento de Simão Keremian na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo, 07 de abril de 2014. 
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No processo de resistência, muito militares foram expulsos das 

corporações, mas a perseguição e tortura não cessavam aí. Por não terem 

profissão, eles tinham dificuldades de conseguir em emprego. Em alguns 

casos, os militares expulsos eram impedidos de exercer suas profissões fora 

da corporação. Militares da Aeronáutica que depuseram na Comissão 

relataram isso nas audiências. 

 

[…] eu não consegui emprego na Varig, por causa das portarias 
reservadas do Ministério da Aeronáutica […] [Um vizinho árabe, que 
era dono de uma fábrica de lingerie] chegou e disse “olha, você não 
vai mais trabalhar nas Forças Armadas, você não pode nunca mais 
ser controlador de voo, outra profissão você não tem, você tem que 
pegar isso aqui e vender23. 
 
E aí não teve outro jeito. Você não arrumava emprego em hipótese 
nenhuma. Saiu na Aeronáutica um ofício dizendo que nós não 
podíamos trabalhar […]24. 
 
Pelas avaliações, o maior índice de todos os grupos sociais, da 
resistência, são precisamente os militares que têm o maior índice, o 
número elevado, que foram presos, torturados, que perderam a 
carreira, que foram assassinados, que foram exilados, que foram 
banidos25. 

 

Mesmo quando não eram expulsos, as corporações tinham seus 

mecanismos internos de punição, de medidas disciplinares, bastante eficientes. 

As transferências são exemplos disso. José de Menezes Cabral citou na 96º 

audiência a quantidade e a forma absurda de transferências que ele e o Paz 

sofreram, em alguns casos sendo proibidos de visitar as famílias. Além disso, 

relatou as várias tentativas de cooptação e de assassinato, e Paz completou 

“estão me vigiando até hoje, não tenho dúvida”. 

Os sobreviventes falam comumente do ódio especial que os golpistas 

tinham sobre eles. “Eles tinham muito ódio de mim porque eu era da Polícia do 

Exército e estava preso na Polícia do Exército”, disse Carlos Roberto Pitoli em 

depoimento na 96º audiência pública, que era terceiro-sargento e servia na 2ª 

Companhia de Polícia do Exército de São Paulo, quando foi preso em 1969. 

                                                            
23 Depoimento de Francisco Fernandes Maia na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo, 07 de abril de 2014. 
24 Depoimento de Luiz Cachoeira na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo, 07 de abril de 2014. 
25 Depoimento de Francisco Jesus da Paz na 96ª Audiência da Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo, 22 de novembro de 2013. 
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Mas a resistência não cessou com as perseguições. Em 1970, por 

exemplo, sob a direção do Francisco Jesus Da Paz, foi criado o Instituto 

Tiradentes de Ensino, que dava cursos supletivos e de primeiro e segundo 

graus para ajudar na formação dos policiais militares. Sua formação tinha clara 

conotação de esquerda. 

 

Então, a gente batia de frente tentando desintoxicar culturalmente 
aquela gente, o pessoal da escola e, consequentemente, o pessoal 
das casernas, os quartéis da Polícia Militar, da Força Pública e depois 
Polícia Militar. O regulamento draconiano da Polícia Militar 
simplesmente proibia o homem de pensar, era mais rígido do que os 
regulamentos das Forças Armadas. Então, a gente, 
programaticamente, nós entramos nessas questões e, tentando 
impregnar o que nós chamamos de “disciplina consciente”, […] a 
disciplina consciente é aquela que o militar é dono do seu destino, ele 
sabe o que faz então não há como alguém cobrar dele. E visava 
também a supremacia do poder civil sobre o poder militarista, 
repetindo, sempre valorizando o homem militar, no sentido que ele 
fosse desintoxicado das mazelas das legislações autoritárias e 
passasse a ser um cidadão dentro dos quartéis, condizente com os 
princípios democráticos e do Direito26. 

 

2.3. A participação nas organizações políticas de resistência armada 

 

Na 120ª audiência foi lembrado o papel do militares pertencentes ao 

Movimento Nacionalista Revolucionário que, de dentro das Forças Armadas, 

apoiaram a guerrilha de Caparaó e também outras ações de resistência 

armada. Mesmo depois, com o desligamento de Brizola, que estava fora do 

país, grupos organizados dentro das Forças Armadas seguiam com esta tarefa. 

 

E eu fui lá trabalhar na Polícia Federal no gabinete do general Sílvio 
Corrêa de Andrade. Mas, sempre participando militarmente nas 
ações, que a gente fez várias ações, de expropriação de armas, fez 
muita coisa, tinha que manter o pessoal que estava clandestino, havia 
muitos marinheiros clandestinos. Era pesada a carga que a gente 
tinha, a gente não tinha condições, com os nossos meios, de dar o 
dízimo ali e de conseguir fazer, manter aquele pessoal todo. A gente 
teve que partir, obrigatoriamente, para a expropriação, porque era 
uma maneira de manter aquele pessoal, manter a estrutura e criar 
condições de evoluir uma organização armada. Porque a gente não 
poderia fazer evoluir essa organização armada se não tivesse meios. 
Então, precisava de armas, havia bastante gente disposta, quer dizer, 
inicialmente havia gente disposta, mas depois, quando a coisa tomou 
outro caminho muita gente tirou o time, como era evidente. [...] 

                                                            
26 Depoimento de José de Menezes Cabral na 96ª Audiência da Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo, 22 de novembro de 2013. 
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E nós continuamos nosso movimento, aquilo tudo, até que aconteceu 
a deserção do Lamarca. A gente teve contato com o Lamarca, através 
do Darcy27. 

 

Nem sempre a oposição pôde ser feita dentro das instituições militares, 

assim, muitos se juntaram a outras organizações políticas na luta contra a 

ditadura e sofreram também aí, já fora da corporação, as sevícias do regime. 

 

O Lamarca começou a participar do nosso movimento também já 
como militante, mas ainda como capitão no Exército. E, em 1969, em 
janeiro de 1969, o sargento Darcy e o Lamarca, mais o Zanirato e o 
cabo, esqueço o nome dele... desertaram, trazendo as armas, aí foi 
um reboliço danado porque a nossa organização não tinha condições 
de manter aquela estrutura pesada, perseguição, várias pessoas28. 
 
A nossa luta, após o Golpe Militar, ela foi justa, era o único caminho 
que tínhamos a seguir, não havia outra forma de luta. A luta pacífica, 
sindicatos estavam sido fechados, deputados tinham sido cassados, 
vereadores, prefeitos. Nas prefeituras tinham sido nomeados 
interventores, a ditadura nomeou interventores em algumas 
prefeituras, etc, etc. Aí, optamos, nós sargentos da PM e parte dos 
trabalhadores [...] fomos à luta armada [...]29. 

 

Na 120ª audiência também depôs Vilma Maciel, que fez sua tese de 

doutorado sobre os militares que participaram da luta armada. Na ocasião, ela 

relatou sobre a situação dos que eram presos nessa situação: 

 

[…] Uma outra coisa importante também, quando eles são presos em 
1964, eles são presos como militares. Militares que se rebelaram 
contra o golpe, mas militares. Ficam em navios, ficam em prisões 
junto com outros militares. Quando eles são presos, já num momento 
posterior, como participantes da luta armada, aí eles não são mais 
militares, eles são terroristas, e a condição de militar é só um 
agravante, porque pesa a traição. Alguns militares que eu conversei, 
na tortura isso era jogado, “você é um traidor”, e ele apanhava o 
dobro por ter sido militar. Quer dizer, havia essa diferença do 
momento de 1964 e depois30. 

 

2.4. O acesso à Anistia 

 

2.4.1. A Anistia de 1979 
                                                            
27 Depoimento de José Araújo Nóbrega na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado 
de São Paulo, 07 de abril de 2014. 
28 Depoimento de José Araújo Nóbrega na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado 
de São Paulo, 07 de abril de 2014. 
29 Depoimento de Pedro Lobo de Oliveira na 96ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado 
de São Paulo, 22 de novembro de 2013. 
30 Depoimento de Vilma Maciel na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo, 07 de abril de 2014. 
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A lei nº 6.683, promulgada pelo ditador João Batista Figueiredo em 28 de 

agosto de 1979, fruto de ampla mobilização popular, concederia anistia aos que 

“cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que 

tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração 

Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores 

dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 

representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e 

Complementares e outros diplomas legais”. A lei definiu que os servidores civis 

e militares demitidos, postos em disponibilidade, aposentados, transferidos 

para a reserva ou reformados tinham o prazo de cento e vinte dias contados 

após a publicação da lei para requererem o seu retorno ou reversão ao serviço 

ativo (artigo 2º), sendo no caso dos militares o pedido dirigido ao devido 

Ministro de Estado (naquele momento ou ao Exército, a Marinha ou a 

Aeronáutica).  

Em outubro de 1979 o Decreto 84.143 regulamentou a Lei 6683, 

definindo que no caso de militares eles deveriam atender os requisitos da 

aptidão física, conceito profissional e moral, sendo levados em conta os 

registros anteriores à saída das Forças Armadas, além da observância da 

idade-limite ou tempo de permanência no serviço ativo (artigo 17, parágrafo 1º, 

inciso I).  

No entanto, apesar de sua importância histórica e sua contribuição 

inegável para a abertura democrática, tal lei foi eficiente, em sua interpretação, 

na anistia de militares torturadores, mas não para todos os perseguidos pela 

ditadura. Muito deles, em especial os militares de baixa patente, não foram 

contemplados pela lei no momento. Ao longo dos anos alguns conseguiram, 

através de medidas judiciais, acessar o beneficio que legalmente têm direito. 

Outros lutam, até hoje, por isto. 

Porém, nem todos os militares concordaram em pedir anistia pela 

perseguição que sofreram e, então, lutaram pela reincorporação a seus postos. 

Esta situação ocorreu, por exemplo, com Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho 

que, em 1968, quando era capitão-do-ar, conseguiu abortar um atentado 

terrorista planejado pelos militares golpistas e, por isso, foi reformado 

compulsoriamente pelo Ato Institucional nº 5. Ele lutava pela anulação de seu 
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afastamento e, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em 1992, 

determinou que ele deveria ser reintegrado como brigadeiro às Forças 

Armadas, porém a decisão foi simplesmente ignorada. Morreu em 1994, sem 

poder testemunhar que a justiça fosse feita no seu caso. A promoção foi 

assinada 6 dias depois de sua morte31. 

 

2.4.2. A lei de 2002 

 

A lei 10.559/2002, que instituiu a Comissão da Anistia e trata da 

indenização das pessoas perseguidas pela ditadura, tem muitos obstáculos de 

implementação. A situação não é diferente em relação aos militares, e esse 

tema foi recorrente nas audiências. 

 

A Acimar [Entidade Nacional dos Civis e Militares Aposentados e da 
Reserva], que luta pelo cumprimento integral da Anistia, sem 
corruptelas na sua execução, sem as restrições ilegais do Ministério 
da Defesa e forças singulares, reclama da falta de vontade política do 
governo para o fiel cumprimento da lei. Porque é tão vergonhoso que 
até hoje se estende esse problema da Anistia, cada hora criando um 
problema, cada hora é termo de adesão não cumprido, é suspensão 
de salários porque requereu um outro benefício, e assim por diante. 
Criam-se obstáculos e ainda continuam a perseguição de 1964, isso 
precisa acabar32. 
 
Eu, com 90 anos hoje, ainda espero benefícios não concedidos pela 
Lei 10.559, eu e muitos outros colegas. […] Hélio Neves, que está em 
Araxá, até hoje ainda é primeiro sargento. Ele servia em São José 
dos Campos, um capitão chegou a ele e falou “prepara o avião tal que 
nós vamos viajar”. Ele não sabia o que era, subiram no avião, ele 
pousou em Porto Alegre, pousou preso. O capitão já é coronel 
reformado há muito tempo e ele continua, ainda, 1º sargento em 
Araxá [...] Até hoje ele não recebeu os benefícios, eu acho isso 
completamente fora de termos de comparação. Porque se, realmente, 
o capitão que induziu ou impôs que ele fosse, como mecânico de 
avião, até o Rio Grande do Sul, foi beneficiado com a lei, e ele até 
hoje não é33. 
 
A Comissão de Anistia, quando foi instalada, o pessoal dela, o 
pessoal de assessoria, é um pessoal terceirizado. Então, aquele 
pessoal foi “treinado”, né, para dar assessoria aos conselheiros. E, no 
seu treinamento, que foi muito precário, eles cometeram uma série de 
erros, e esses erros aí foram incluídos no processo e estou, até hoje, 

                                                            
31 Esta informação consta na Introdução deste Relatório. 
32 Depoimento de Simão Keremian na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo, 07 de abril de 2014. 
33 Depoimento de Moacir Correia na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo, 07 de abril de 2014. 
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tentando resolver lá em Brasília. Por isso que eu falo, estou 
parcialmente anistiado34. 
 
E nós lutamos muito, companheiros nossos que já morreram. 
Tivemos muita luta já, vocês nem imaginam o que é lutar contra 
aquele pessoal, que ainda permanece lá em Brasília, Alguns coronéis 
ainda estão lá e mandam, eles mandam […] e nós estamos aqui 
numa pendência, muitos companheiros ainda não conseguiram [...] E 
tudo é uma dificuldade. Por mais que se fala em facilidade, tudo é 
difícil. Onde você vai, você tem barreira [...]35 

 

 Uma vitória importante no reconhecimento da perseguição aos militares 

resistentes veio em outubro de 2014, quando o Tribunal Regional Federal 

(TRF) de São Paulo reconheceu o direito do capitão do Exército Carlos 

Lamarca de ser promovido post-mortem a coronel, com proventos de general-

de-brigada. A Comissão da Anistia havia em 2007 aprovado tal condição de 

anistiado a Lamarca, porém o Clube Militar recorreu e, há 7 anos, o processo 

tramitava. O recurso do Clube Militar demonstra o esforço da instituição em 

manter os resistentes com o estigma de terroristas até os dias atuais. 

 

3. Militares assassinados e desaparecidos 

 

Dentre os 436 mortos e desaparecidos políticos identificados pelos 

familiares ao longo dos anos, 35 são militares. 

Destes, três nasceram em São Paulo, sendo que dois deles foram 

assassinados neste mesmo estado: Carlos Roberto Zanirato e José Ferreira de 

Almeida. Onofre Pinto, o terceiro paulista, é um desaparecido político e não tem 

as circunstâncias de sua morte e ocultação de cadáver esclarecidas. 

A Comissão Rubens Paiva tratou também dos casos dos militares que 

nasceram em outros estados, mas foram assassinados em São Paulo, que 

somam 9, sendo 4 deles desaparecidos. São eles David Capistrano da Costa, 

Edgar Aquino Duarte, Edson Neves Quaresma, Grenaldo de Jesus da Silva, 

José Maria Ferreira Araújo, José Maximino de Andrade Netto, José Milton 

Barbosa, Paulo Guerra Tavares e Walter de Souza Ribeiro. Além desses, 

incluiu o caso de Wânio José de Matos nascido em Santa Catarina e 

                                                            
34 Depoimento de Luiz Cachoeira na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo, 07 de abril de 2014. 
35 Depoimento de Luiz Cachoeira na 120ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo, 07 de abril de 2014. 
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desaparecido no Chile. Estes 13 casos foram tratados pela Comissão Rubens 

Paiva. 

O caso do desaparecido Edgar Aquino Duarte acabou tendo uma certa 

notoriedade no último período graças ao processo que o Ministério Público 

Federal perpetrou contra o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, 

Alcides Singilo e Carlos Alberto Augusto. Este foi o primeiro processo penal 

aceito pela justiça de responsabilização de um crime do período da ditadura e, 

portanto, acabou por tornar-se emblemático. A 9ª Vara Federal Criminal de São 

Paulo decidiu receber a denúncia alegando que a Lei da Anistia não se aplica 

ao caso de Edgar porque seu sequestro “se prolonga até hoje, somente 

cessando quando a vítima for libertada, se estiver viva, ou seus restos mortais 

forem encontrados”36. 

Existem entre os militares casos de assassinatos cujas circunstâncias do 

crime são conhecidas, mas seus restos mortais não foram entregues às 

famílias. Grenaldo de Jesus da Silva é um exemplo. Ele foi assassinado no 

aeroporto de Congonhas, São Paulo, e enterrado como indigente em 1º de 

junho de 1972, no Cemitério Dom Bosco, em Perus, na mesma cidade. De 

acordo com o registro do cemitério, seus restos mortais encontram-se entre as 

1.049 ossadas da vala clandestina criada em 1976.  

Carlos Roberto Zanirato foi mais uma vítima da ocultação de cadáveres 

pela ditadura. Assassinado em 1969, teve seu corpo enterrado no cemitério de 

Vila Formosa sem identificação. Edson Quaresma, executado em praça pública 

em 1970, também foi enterrado neste cemitério sob nome falso, também numa 

clara tentativa de ocultação de seu cadáver, já que a repressão tinha 

conhecimento de sua identidade através de exame datiloscópico, como fica 

comprovado em documento do Cenimar37. O mesmo aconteceu com José 

Maria Ferreira Araújo, desaparecido desde setembro de 1970. Ele foi enterrado 

com nome falso, sendo que, em arquivos do DOPS/SP, os familiares 

encontraram fichas com o nome falso e também com o nome verdadeiro, 

ambas com fotos e com o mesmo apelido, Aribóia, deixando evidente que havia 

conhecimento de sua verdadeira identidade pelos órgãos de repressão. Houve 

                                                            
36  Esta informação consta no perfil de Edgar Aquino Duarte, no volume de Mortos e 
Desaparecidos deste Relatório. 
37 Este documento consta no perfil de Edson Quaresma, no volume de Mortos e Desaparecidos 
deste Relatório. 
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tentativa de exumação de José Maria, mas, devido a uma alteração das 

quadras do cemitério, não foi possível sua localização. 

As “cenas” armadas para criar versões oficiais falsas para os 

assassinatos atingiram também esta categoria de militantes políticos. José 

Ferreira de Almeida, na época tenente da reserva da Polícia Militar de São 

Paulo, teve sua versão oficial de morte muito semelhante ao que se faria, 

meses depois, com Vladimir Herzog. Sua morte foi apresentada como suicídio 

em sua cela, no DOI-Codi de São Paulo, depois de ficar um mês preso 

incomunicável, tendo tido contato com seu advogado somente no dia anterior 

ao seu assassinato. Assim como Herzog, José Ferreira foi encontrado de 

joelhos, na mesma cela inclusive. 

Também foram vítimas de agentes infiltrados nas organizações políticas 

da época, como o caso de Onofre Pinto capturado junto com outros militantes 

provavelmente com a participação de Alberi Vieira dos Santos, e o próprio 

Edgar Aquino Duarte, cuja prisão aconteceu graças a participação de José 

Anselmo dos Santos, conhecido com Cabo Anselmo, que assumiu 

publicamente seu papel de agente da repressão infiltrado posteriormente. O 

médico João Henrique Ferreira de Carvalho, apelidado pelo DOI-CODI/SP de 

Jota, foi responsável, segundo o agente da repressão Marival Chaves do 

Canto, pela eliminação de mais de 20 pessoas, entre elas de Arnaldo Cardoso 

Rocha, assassinado na embosca da Rua Caquito, em São Paulo. 

Como citado anteriormente, a tolerância a posições políticas de 

esquerda, ou mesmo progressistas, era inexistente nas corporações militares. 

O número de militares expulsos ou afastados é muito grande. Entre os 

assassinados e desaparecidos, existem os que sofreram desta medida antes 

de se incorporarem às organizações políticas de resistência a ditadura. 

Em 1964, logo após o golpe, foi expulso José Maria Ferreira de Araújo, 

em sua ficha consta “expulsão por traição”. Ele desapareceu em setembro de 

1970. José Maximino de Andrade Netto, também foi expulso em 1964. Morreu 

em decorrência das torturas sofridas em agosto de 1975, abandonado à beira 

da morte em frente a sua residência sob a alegação de que teria o privilégio de 

morrer em casa, já que tinha sido coronel da Polícia Militar. Faleceu horas 

depois. 
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Outro expulso foi José Milton Barbosa, assassinado em dezembro de 

1971, depois de morto ainda foi julgado à revelia e condenado à prisão 

perpétua em 1972. Sua companheira à época, Linda Tayah de Melo, também 

foi presa grávida. Em carta enviada à Comissão de familiares de mortos e 

desaparecidos ela afirmou que José Milton sabia que se fosse preso não o 

poupariam, pois era ex-militar do Exército. Ele também foi enterrado com nome 

falso no Cemitério de Perus, apesar de haver uma ficha datiloscópica com seu 

nome nos arquivos do Dops, comprovando que havia conhecimento de sua 

verdadeira identidade. Seus restos mortais ainda não foram localizados. 

Paulo Guerra Tavares foi excluído como desertor quando abandonou o 

exército por medo de ser preso, já que manifestava não concordar com o 

regime, em julho de 1964. Foi morto em maio de 1972 e seus restos mortais 

também não foram entregues à família. É relevante descrever o que diz Marival 

Chaves do Canto sobre o caso em carta enviada a organização Tortura Nunca 

Mais em 07 de janeiro de 1983: 

 

É oportuno salientar que PAULO GUERRA foi assassinado em razão 
de sua condição de ex-sargento do exército, já que o aparelho 
repressivo era enfático quando afirmava que agia para que a 
eliminação sumária do oposicionista político servisse como exemplo, 
evitando assim eventuais dissensões. Poucos militares dissidentes 
escaparam da morte no período de 1968 a 197538. 

 

Wânio José de Mattos foi expulso da Polícia Militar em 1970, quando foi 

preso acusado de atividade subversiva. Foi banido do Brasil e viveu no Chile 

até o golpe militar que derrubou o governo de Salvador Allende e instaurou a 

ditadura naquele país. Foi preso no Estádio Nacional onde foi assassinado e 

teve seu corpo ocultado. Documentos localizados no Dops-SP de setembro e 

novembro de 1973 informam que o Estado Brasileiro tinha informações de sua 

prisão e morte, mas mesmo assim não comunicou a família do ocorrido.  

David Capistrano também sofreu da medida disciplinar de expulsão, 

porém por sua participação política antes do golpe de 1964. Além de expulso 

das Forças Armadas, foi condenado, à revelia, pelo Estado Novo, a 7 anos de 

prisão, mas fugiu. Teve uma longa vida política, participando em episódios 

históricos internacionais importantes, combatendo na Guerra Civil Espanhola e 
                                                            
38 Este documento consta no perfil de Paulo Guerra Tavares, no volume de Mortos e 
Desaparecidos deste Relatório. 
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na Resistência Francesa. Foi um importante parlamentar e sofreu muitas 

perseguições políticas até seu desaparecimento em 1974. 

Walter de Souza Ribeiro não chegou a ser expulso, mas foi reformado 

em 1950 por “incompatibilidade com o oficialato” por haver assinado um 

documento em defesa da paz mundial, contra o uso de armas atômicas e o 

envio de tropas brasileiras para a Guerra da Coréia, bandeiras políticas 

consideradas tipicamente comunistas. Desapareceu em abril de 1974. 

A Comissão da Verdade “Rubens Paiva” tratou dos casos desses 

combatentes e buscou dar atenção a esta parcela de cidadãos que lutaram 

contra a ditadura militar. Nas audiências realizadas, uma das reivindicações 

presente nas falas de muitos depoentes é em relação a história, não contada, 

dos militares que resistiram à ditadura. E, de fato, a história não fez, até este 

momento, jus a participação desses militares. 

 

[…] O elevado número de militares, de soldado a general, foram 
perseguidos, presos, torturados, exilados, banidos e mortos sob 
torturas. Esse pessoal, a gente tem uma mágoa porque […] nós 
fomos mortos duas vezes: fomos mortos porque cortaram a nossa 
liberdade e muitos dos companheiros faleceram sob tortura, e somos 
mortos também porque a história nos esqueceu39. 

 

O resgate dos papeis cumpridos pelas diferentes forças políticas que 

lutaram pela manutenção, em um primeiro momento, e pelo restabelecimento, 

em momento posterior, da democracia, é importante para que a Comissão 

“Rubens Paiva” cumpra seu compromisso de registro da verdade histórica do 

período da ditadura em nosso país. E foi através das audiências realizadas 

sobre o tema dos militares resistentes, que a Comissão buscou atender a esta 

necessidade. 

 

Recomendações 

1. Reconhecimento político por parte das Forças Armadas da participação de 

militares na defesa da democracia e das liberdades políticas, que ousaram, 

inclusive, enfrentar o comando das próprias corporações. 

2. Que sejam instaladas placas com registro das participações dos militares na 

defesa da democracia, nos locais onde trabalhavam, com o objetivo de 
                                                            
39 Depoimento de José de Menezes Cabral na 96ª Audiência da Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo, 22 de novembro de 2013. 
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reconhecer seu ousado papel e restabelecer a verdade histórica de resistência 

dentro das corporações. 
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