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COMISSÃO ESTADUAL  DA VERDADE RUBENS PAIVA 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

01/09/2012 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hoje, sábado, dia primeiro 

de setembro, essa mesa redonda de ‘psicanálise política em memória em tempos 

sombrios no Brasil e na Argentina’. Eu queria agradecer ao Instituto do Legislativo 

Paulista, o ILP, a USP e ao Professor Paulo Engler. Essa mesa composta pela Professora 

Maria Rita Kehl, Fabiana Rousseau, organização, Janaína Telles. Agradeço a 

Assembleia Legislativa através do ILP e a USP, departamento de psicologia Professor 

Paulo Engler.  

O objetivo desse seminário é trazer para o Brasil a experiência desenvolvida pela 

Argentina pela Fabiana Rousseau, que é psicanalista e diretora do Centro de Assistência 

as Vítimas de Violações aos Direitos Humanos, Dr. Fernando Ulhoa na Argentina. É 

importante dizer que está aqui a Rita Sipahi da Comissão Nacional de Anistia, e junto 

ao Ministério da Justiça está fazendo a discussão sobre o edital publicado pelo 

Ministério da Justiça na busca de uma forma de acolhimento e das vítimas da ditadura. 

Sem mais delongas, hoje vai ser praticamente uma roda de conversa. Tem aqui um 

microfone sem fio que eu peço que as pessoas que vão usar da palavra usem esse 

microfone e digam o nome para efeito de gravação, porque nós vamos fazer uma ata, 

transcrever esse trabalho para virar documento. Porque é muito importante que no 

Brasil que não existe esse serviço e esse trabalho que a Fabiana veio apresentar, que se 

iniciem as bases da discussão para implantação desse trabalho e desse serviço, dessa 

forma de atendimento no Brasil. Então, eu gostaria de pedir para a Fabiana, que ela já se 

apresentou duas vezes na USP em uma sessão mais teórica para os Professores e para os 

alunos. Ontem foi uma questão mais aberta da política e que ela hoje tivesse 

oportunidade de falar um pouco efetivamente sobre a prática, sobre a implantação do 

trabalho. A maioria das pessoas que estão aqui são especializadas e para que elas 
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tenham uma noção do que veio, quantos anos tem esse trabalho, como ele foi 

implementado. E aí a Maria Rita Kehl também faz a sua fala e aí a gente abre para o 

debate. Então, com a palavra Fabiana Rousseau.  

 

 

A SRA. FABIANA RUSSEAU - (fala em idioma estrangeiro.). 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Então, 

agora a Maria Rita Kehl, que além de tudo é membro da Comissão Nacional da 

Verdade.  

 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Obrigada. Eu tenho a sensação por estar na 

Comissão Nacional da Verdade e ter sido chamada aqui, que eu vim para aprender 

alguma coisa. Porque quando você diz, bom, na Argentina demoraram para começar a 

falar, demoraram as reparações, as condenações, no Brasil não houve. Então, nós 

estamos em uma situação muito atrás da Argentina e acho que temos muita coisa para 

aprender. Eu preparei na verdade, como eu não sabia o que você ia dizer e não poderia 

dizer nada relativo, eu preparei algo para dizer sobre os sintomas atuais e sociais que 

nos ficam. E pensei especificamente nas situações de tortura. Inclusive trabalhando 

agora um pouco mais na Comissão da Verdade, eu revejo algo que eu escrevi em um 

livro organizado pelo Edson e pelo Vladimir, ‘O que resta da ditadura’, eu escrevi um 

pequeno ensaio, um texto breve porque foi o resumo de uma fala na USP sobre a 

tortura.  
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E eu tinha escrito que a tortura, a experiência da tortura separa a experiência do 

corpo da experiência da mente. Mas agora em que eu tenho estado em contato, porque 

no Brasil não só o país esqueceu digamos, entre aspas, com todas as consequências 

sintomáticas do esquecimento desse tema por tantos anos, também eu na minha prática 

diária pensava em outras coisas. Agora, ao entrar em contato de novo com as sequelas 

dessa época eu diria exatamente o contrário. Que do ponto de vista do torturado, o que 

fica não é a experiência de ter vivido no corpo que então o corpo vive separado da 

mente. É exatamente o contrário. Quando lemos os relatos de torturados o que fica 

como sequela é que a mente no torturado fica completamente presa ao sofrimento do 

corpo. Completamente atada ao sofrimento do corpo. E isso talvez nos ajude a ter 

alguma clemência com pessoas que delataram sobre tortura. Porque não é nem a decisão 

mental de falar, é quase como se o corpo que não suporta mais gritasse um nome, 

gritasse uma informação proibida. Claro, o mistério é aqueles que conseguem não falar. 

As situações que alguns, em situações extremas, inclusive são mortos porque não falam. 

Essa perda momentânea dessa capacidade tão humana que nós chamamos de capacidade 

de sublimação, que é a capacidade daquilo psíquico, da inteligência, da linguagem, 

transcender a situação do corpo e ir muito além tanto em termos de potência criativa, de 

gozo simbólico, enfim, na tortura essa capacidade é reduzida ao mínimo. E não só se 

pode produzir um arrependimento e uma culpa sem fim em quem falou, como pode 

produzir também um sintoma que é a marca da presença do torturador no corpo se 

tornar indelével. E a mente, o psiquismo não mais conseguir se libertar essa figura 

interna, como é o caso do Fredito, que se suicidou porque disse, eu não consigo tirar 

Sergio Fleury Paranhos de dentro de mim. Imagina o que é viver com isso. Não só com 

a memória da tortura, mas com a presença. O torturador deixou ali sua pata como uma 

marca na cerâmica, no barro, que não se apaga mais.  

Imaginamos o que seria, uma vez que também nisso estamos muito atrasados, 

não apenas poder tomar testemunho dessas experiências que poderiam iluminar o 

trabalho das Comissões da Verdade Nacional, Estadual, dos Municípios e etc., mas 

também criar um sistema de atendimento.  

Nós tivemos ontem, sexta-feira, eu tive uma pequena impressão sobre o que 

pode ser a violência disso, claro, estou arriscando uma interpretação não tenho certeza, 
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mas eu fui chamada, em São Paulo como a única mulher da Comissão da Verdade, 

somos só duas, a Rosa Cardoso mora no Rio de Janeiro, porque uma mulher que foi 

muito torturada queria dar um depoimento. Ela se ofereceu. Nós na Comissão da 

Verdade ainda não conseguimos criar um dispositivo que vai precisar de muito mais 

gente, mais recursos e etc., mas ela queria dar um depoimento. E pessoas que nos 

procuram e querem dar um depoimento evidentemente são acolhidas. Nós não temos 

ainda um dispositivo para colher depoimentos no país inteiro, e são acolhidas. Mas essa 

pessoa falou que só poderia falar para uma mulher porque sofreu também sevícias 

sexuais, e ela não poderia falar exclusivamente para um homem ou um homem, a gente 

não sabia o que ia acontecer. Mas o que me deu a impressão da violência disso, é que 

ontem veio uma mensagem da pessoa que havia convocado essa Sra. dizendo que vai ter 

que ser adiado porque ela foi hospitalizada. Pode ser que tenha pego uma gripe, pode 

ser que tenha sido uma virose, mas pode ser também que foi a primeira coisa que me 

ocorreu, que a eminência de falar tenha criado algum tipo de break down, de 

impossibilidade no corpo. Vamos esperar, ela vai aparecer, vai querer falar. Mas ao 

mesmo tempo acho que talvez seja muito importante, e não sei como vocês pensam isso 

Fabiana, da potência curativa dessa tomada de testemunhos que é quando se trata dessa 

ordem que eu vou chamar aqui teoricamente de gozo, mas não pensem que eu estou 

sendo leviana no sentido de dizer que era uma farra, uma festa, nada disso. É aquilo que 

do gozo é proibido, o mortífero, o excessivo, que do corpo mal consegue conter, a 

mente não consegue simbolizar. Eu estou falando disso. É possível que mesmo em um 

sistema testemunhal que não seja de intuito terapêutico, essa passagem do privado ao 

público, essa passagem do secreto, porque é tão secreto que provavelmente o torturado 

não consegue se dar conta, pensar, comunicar aos seus familiares, para os seus 

próximos, para os que lhe são solidários. Essa passagem do segredo ao público, ao 

código compartilhado talvez já tenha algum poder curativo para algumas pessoas, 

porque a humilhação da tortura pode ser vivida pelo torturado como uma vergonha. Da 

qual ele não tem nenhuma culpa, nenhuma implicação, não teria rigorosamente pela 

nossa Lei moral do que se envergonhar. No entanto, essa exposição do corpo 

absolutamente indefeso diante da crueldade do outro, do abuso do outro, do arbítrio 

pode ser vivido e guardada não só como a dor psíquica e física, mas pode também ser 

guardada como um elemento de vergonha.  
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Então, é muito importante que se dê, é claro que nós temos no Brasil livros, 

gente que deu depoimento por escrito que quis testemunhar, mas nós estamos muito 

atrasados, atrasados a ponto de talvez a sociedade no geral hoje em dia fala, mas para 

que isso? Já passou tanto tempo. A gente encontra esses depoimentos. Nos blogs da 

internet, claro que são pessoas de direita, mas manipulam também uma opinião pública 

mais desinformada, que não seja necessariamente fascista, mas de gente... Mas que é 

isso? Para que desenterrar essas histórias? Como se o tempo passasse para o trauma.  

Como se o tempo do trauma fosse igual o tempo de quem está tranquilo, vivendo 

seu dia a dia. O tempo do trauma não passa. Mesmo aqueles que têm uma força 

psíquica, que conseguem seguir em frente com suas vidas, mas está lá. O trauma ao ser 

revivido, ele é revivido com toda a força do presente. Isso já é Freud 1955, o trauma 

está vivo. O tempo não passa para o trauma. Então, do ponto de vista do torturado, 

evidentemente que há essa vivência traumática, há um tanto de segredo que lhe seria 

difícil dizer até para si mesmo e que é favorecido pelo fato de que no Brasil houve uma 

opção da sociedade inteira de botar uma espécie de pedra em cima disso. O assunto 

voltou já no Governo Fernando Henrique pelas reparações da Lei da Anistia, e você tem 

toda razão, uma reparação meramente em dinheiro, não que ela não seja necessária, não 

que ela não seja justa. Mas ela é quase pueril diante do agravo. E ela despolitiza o 

agravo. É como se fosse algo que pode ser pago. Não é que não deva ser pago. Deve se 

pagar. O Estado deve pagar.  

Pagar já é de certa forma reconhecer a sua responsabilidade, mas é um modo 

digamos assim, depurado, digamos que é como se a parte suja fica varrida para debaixo 

do tapete. A gente paga e fica tudo bem. Mas há o que não se paga. Não só para quem 

morreu, para quem desapareceu, mas há o que não se paga do ponto de vista do 

desagravo. Nem todo agravo é compensável por uma quantia estabelecida em juízo, por 

mais que essa quantia possa ser considerada justa. E no Brasil nós tivemos também 

infelizmente, não sei como foi a experiência Argentina, algumas pessoas claro, minoria 

muito oportunistas que exigiram fortunas porque tinham emprego, foram demitidas por 

razoes políticas, então ficam imaginando quanto perderam em salário daquela época até 

hoje. O caso do Carlos Heitor Cony, por exemplo, que ganha agora uma reparação, 

embora já fosse um jornalista e um escritor muito bem colocado, muito bem 
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remunerado e que fez com que Millor Fernandes dissesse, a gente pensava que eles 

lutavam por justiça e não que eles estavam fazendo um investimento na poupança para 

receber mais tarde.  

Há todos os tipos de erros, injustiças e abusos do ponto de vista das reparações 

econômicas, embora elas tenham sido um primeiro passo. Agora, durante muito tempo 

paramos aí. Isso não cura o trauma. Se é que se cura, mas isso nem ao menos 

movimenta esse lodo que fica ali a semente viva do vivido que pode a qualquer 

momento ser tocada novamente. Eu queria falar um pouco também, absolutamente sem 

vitimizá-los, mas que a gente pudesse pensar também o que é a experiência da tortura 

do ponto de vista do torturador. Como é que ela pode ser traumática, não porque ele seja 

coitadinho. Me escutem só como tentativa de entender, não de perdoar ou tratá-los 

como vítimas, é importante entender como ela pode ser traumática para entender a 

permanência da prática da tortura no Brasil, porque todo gozo excessivo e proibido, 

quando ele é vivido ele marca também o sujeito que se autorizou a isso. Isso, tomando 

um exemplo um pouco mais corriqueiro, crianças internas na FEBEM, que mataram 

alguém, eu sei por pacientes que trabalharam com menores que em um assalto, enfim, 

mataram alguém. Esse ato de ter matado alguém para um adolescente de 14, 15, 16 anos 

é tão cruel para ele e tão violento, tão chocante, que muitos deles para conseguir 

suportar isso imediatamente se identificam como assassinos. É o único jeito de poder 

simbolizar o que ele fez. Eu sou um assassino.  

E como o Governador Geraldo Alckmin acabou com o serviço de psicologia e 

assistência ao detento lá dentro, porque o dinheiro precisava ir para alguma coisa mais 

importante, a possibilidade de essas crianças poderem elaborar e dizer: ‘Não, eu não sou 

um assassino. Eu matei alguém, mas não quero ser, quero ser outra coisa’, terminou.  

Então, o trauma de quem pratica uma crueldade marca essa pessoa. E o 

torturador evidentemente jamais se deu conta de que ele podia pagar muito caro pelo 

que fez, no sentido da sua economia psíquica. Só lhe resta um pacto com a sua 

crueldade. É a única coisa que ele pode fazer. É continuar em outras situações, com 

outras vítimas, não necessariamente políticas, é continuar com a crueldade porque não é 

possível elaborar o que se fez em exceções, de (ininteligível) autorizados por mandantes 

e etc.  
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E daí eu queria um pouco dizer que na Comissão da Verdade, eu tenho 

impressão de que a sociedade brasileira está de acordo com isso. É evidente que nós 

queremos apontar os torturadores, nomeá-los, quem sabe algum dia o Congresso vota a 

possibilidade de punição que não está nas nossas atribuições, mas nós queremos 

também encontrar os mandantes, os mandantes de cabeça limpa, fresca, que não 

estavam ali se traumatizando dentro das celas. Porque senão é muito fácil criar uma 

teoria de que alguns perversos, loucos, resolveram torturar e ninguém sabia. E eles ali, 

no escondido, nos porões. A tortura não se passava nos porões, ela se passava 

fisicamente nos porões, mas ela se passava nas altas esferas. A tortura, os assassinatos, 

o extermínio no Araguaia, a Operação Limpeza, tudo isso se passou com o 

consentimento ou até sobre ordens. Então, não há porões no sentido de uma coisa que 

foi feita só porque o Estado era autoritário então era possível fazer ali subterraneamente. 

Foi política de Estado e a Comissão da Verdade tem interesse em provar isso.  

E o terceiro ponto seria entender do ponto de vista da sociedade, sintomas, como 

a sociedade apresenta, que consequências tem a quebra de um tabu. Porque a crueldade 

é um tabu. A prática da crueldade. Nem tanto o assassinato, vocês vejam que até 

juridicamente um crime em legítima defesa é considerado legítimo, não é tanto um tabu, 

mas a crueldade? Quer dizer, gozar cruelmente do corpo de um outro, sem limite, a 

partir de um certo ponto sem o objetivo e nem ao menos o pretexto de conseguir uma 

confissão, executar um prisioneiro rendido com práticas cruéis, como foi feito no 

Araguaia e em outros lugares, isso é a quebra de um tabu. E não é impunemente que se 

quebra um tabu. Nós podemos pensar, por exemplo, em alguns tabus injustos. O tabu da 

virgindade, Freud tem um texto sobre isso. Quebrou o tabu da virgindade, assim que ele 

caiu ele se mostra absurdo, e foi uma conquista para todas as mulheres do começo do 

século XX em diante. Mas um tabu que tem uma razão de ser, que é preservar a vida, a 

dignidade, a consideração de um sujeito pelo outro mesmo em situações de punição, de 

diferenças de poder, mesmo em situações de confronto esse tabu uma vez quebrado é 

muito difícil reinstaurá-lo. Nós vivemos até hoje no Brasil essa consequência.  

O tabu da crueldade, a crueldade como tabu não foi jamais reinstaurada no 

Brasil. e nós temos como sintoma disso a violência exercida pelas polícias militares 

contra as populações mais vulneráveis. Se hoje nós aqui temos muito pouca chance de 
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algum dia sermos vítimas de violência policial, porque somos uma camada da 

população bastante assistida, protegida.  

Nas periferias de São Paulo, eu não estou dizendo nas periferias dos grotões, de 

São Paulo, ela continua a acontecer de maneira corriqueira. O grave é a palavra 

corriqueira. Não de maneira excepcional. Não porque um maluco cruel, sádico, um dia 

fez alguma coisa, mas de maneira corriqueira. E mais ainda, não com a nossa 

indiferença, eu quero crer que a sociedade não seja indiferente a isso, mas com o nosso 

sentimento de impotência. O nosso sentimento de, como se faz mesmo isso, porque o 

tabu já foi.  

Então, o escândalo é um escândalo que vai mobilizar o nosso sentimento de 

piedade, de solidariedade com as pessoas, as famílias, as vítimas, mas não é aquele 

escândalo que de repente levanta uma população inteira dizendo, isso não. Não levanta. 

Então, isso é consequência do tempo que se demorou para instaurar uma Comissão da 

Verdade no Brasil por exemplo. Do tempo que se demorou para investigar, do tipo de 

Lei da Anistia que nós tivemos. Como que nós vamos trabalhar com esses sintomas? 

Porque a possibilidade de um atendimento clínico ou de tomadas de testemunhos vai 

certamente não só abrir feridas como permitir que feridas jamais cicatrizadas, se é que 

cicatrizam completamente, mas a própria palavra ‘cicatriz’ implica que a marca fica, 

mas que algo possa se curar aí. Mas como é que se pode curar a sociedade brasileira, 

quem veio depois, quem não tinha nada com isso, quem nem se mobilizou, quem nem 

sabia que estava... Em algumas regiões do Brasil as pessoas não sabiam o que era uma 

ditadura militar. Eu vi um livro muito bonito de depoimentos do Manuel da Conceição 

que foi um grande líder camponês, mas ele estava lidando no isolamento que era o 

campo nos anos 60, ele lidava com os conflitos que ele tinha ali no interior do 

Maranhão, no Pindaré Mirim com o fazendeiro vizinho, com o Prefeito que mandava a 

polícia quando eles tinham razão. Ele diz, a gente não sabia que tinha tido uma ditadura. 

De repente a barra pesou mais, de repente eu fui preso e torturado. Então, muita gente 

não sabia de onde vinha aquela violência maior. De onde vinha aquele recrudescimento. 

O Brasil não só porque é muito grande, mas porque era um país de má escolarização, 

enfim, essa ‘doce’ alienação da sociedade brasileira em um período em que não havia 
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televisão, rádio, internet e etc. os camponeses estavam muito mais vulneráveis. Então, 

nem sabiam que a tortura de repente veio como política de Estado.  

Então, isso para dizer que a sociedade inteira sofre sintomas de abusos e 

crueldades que uma parte da sociedade não só sofreu como não tomou conhecimento, 

ou está tomando conhecimento agora. Nós temos um trabalho pela frente de elaboração, 

e aí a psicanálise, a possibilidade de criação e serviços em parceria com o Estado, de 

tratamento, de reparação, é fundamental. E queria dizer também, é engraçado porque 

embora eu seja psicanalista e na Comissão eu vou estar sempre presente quando houver 

pessoas querendo fazer depoimentos mais delicados, em uma situação mais protegida, 

mas na Comissão eu fiquei com o tema dos assassinatos e das crueldades, dos abusos 

contra camponeses e populações indígenas. Em parte porque ninguém queria pegar, 

como se fosse assim, esse povo desprestigiado, e em parte porque eu tenho uma ligação 

bastante forte com o MST e achei que isso me toca hoje em dia como não me tocava, 

por exemplo, há 10 anos atrás.  

E é interessante como o MST foi o primeiro grande movimento capaz de não 

botar fim, estamos muito longe de botar fim, mas de começar a criar condições de 

terminar com a impunidade da violência no campo. Estou sendo serena porque estou 

fazendo uma frase com muitas mediações. Não pôs fim, não tem poder de eliminar, de 

punir, mas começa a fortalecer o camponês brasileiro, o sem terra brasileiro, o pequeno 

sitiante que tem sua terra invadida, o abusado, o ameaçado. Começa a mobilizar, 

começa a se ver no horizonte a possibilidade do tipo de justiça que mau e mau nós 

começamos a fazer nas cidades, e que ela possa acontecer no campo. E é engraçado 

como nossa prática (ininteligível) faz com que essa militância pareça ela sim fora da Lei 

e como na cidade as pessoas aceitam isso como um fato. São aqueles fora da Lei que 

invadem fazendas, não respeitam propriedade alheia e etc., mas enfim, isso é só uma 

observação de passagem. Eu acho que é isso. Eu aprendi muito com a Fabiana e gostaria 

que agora nós pudéssemos conversar, e principalmente trazer mais perguntas para que 

ela possa trazer mais experiências que está tão avançada em relação a nossa.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Janaína, para 

começar o nosso diálogo, quer falar?  

 

 

A SRA. JANAÍNA TELLES – Eu só queria pontuar que essa ideia de fazer 

esse debate ou essa série de debates quinta-feira surgiu no ano passado. Essa temática já 

é antiga nas minhas preocupações, nas do Adriano, nas de uma série de pessoas que 

estão aqui hoje, mas essa atividade em si foi pensada a partir do ano passado quando eu 

terminei um trabalho feito junto com a USP e Unicamp de recolher 80 testemunhos de 

ex-presos políticos do Rio de Janeiro, São Paulo, mas especialmente em São Paulo e 

que foi feito em vídeo e a gente se inspirou na experiência da ONG chamada Memória 

Aberta que tem na Argentina, nós fomos lá para conhecer o trabalho, e também 

conversamos com Ministério Público, com os Céus, e outras organizações. Na época 

não tivemos oportunidade de conversar com os profissionais (ininteligível), com a 

Fabiana, mas nós, dentro dos estudos de história encontramos também uma resistência 

de falar em memória. Porque a memória sempre falha e para o historiador mais 

tradicional, ele acha assim como o Juiz que a memória e o testemunho direto não têm a 

mesma força que a prova documental.  

Então, nós nos dispusemos a debater isso em termos acadêmicos e nos 

surpreendemos como as pessoas falaram com relativas facilidades das experiências da 

tortura e da prisão, em vídeo. Porque nós achávamos que em vídeo seria muito mais 

difícil. No começo é um pouco mais difícil, mas rapidamente as pessoas se abriram. E 

nós já tivemos mais de 340 horas gravadas. E que estão acessíveis na USP e na 

Unicamp, mas que nós queremos disponibilizar diretamente para a Comissão Nacional 

da Verdade, através da Comissão Estadual e do Adriano Diogo, e a gente gostaria 

inclusive de discutir na entrega desse trabalho aqui para disponibilizar para a Comissão, 

debater especificamente a experiência brasileira, porque hoje nós estamos aqui para 

debater a experiência Argentina. Inclusive a gente nota nessa mesa de ontem e 

anteontem que a Maria Rita trouxe a questão da tortura, que para os argentinos é um 

tema também, mas que a gente nota que a questão do desaparecimento forçado e da 
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apropriação de bebês é um tema muito mais forte e foi muito mais debatido nos últimos 

dias. Então, eu acho que nós falamos um pouco dessas diferenças entre Brasil e 

Argentina nesses últimos dias, e uma delas era essa. Que a maioria no Brasil sobreviveu 

e a maioria por fim tem o que dizer embora nós tenhamos ouvido muito pouco. E toda a 

questão do testemunho e da memória no mundo inteiro, principalmente desde a 2ª 

Guerra Mundial se coloca no mundo inteiro, quer dizer, é possível testemunhar sobre a 

experiência limite, é possível testemunhar sobre a tortura e nós vimos mais uma vez, 

não só na teoria, mas na prática, de que é possível com todos os limites de que se 

apresenta.  

Então, eu queria que a Fabiana pontuasse um pouco sobre essa questão. Ela já 

falou um pouco nos outros dias, de como é difícil, mas as pessoas de fato testemunham, 

como vocês têm enfrentado as dificuldades, mas que o testemunho tem ocorrido. E o 

que é surpreendente, a maioria está falando pela primeira vez, e como vocês veem, você 

particularmente analisa isso porque é o país que tem mais julgamento, que mais fala 

sobre o assunto, que tem mais Leis, é o que produziu mais condições institucionais para 

que o testemunho exista e a memória seja desenvolvida. Então, essa é a primeira 

questão que eu queria pontuar.  

 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Mas deixa eu fazer uma sugestão, vamos passar direto 

para a Fabiana assim a gente não faz uma rodada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Até queria pedir 

para a companheira de o ILP me ajudar aqui, por favor, para que o microfone chegue 

aos lugares onde as pessoas estão sentadas. Então, vamos fazer o seguinte, para que eles 

também tenham uma capacidade na mesa de recuperar e dialogar, vamos fazer cinco 
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inscrições e aí a gente volta para a mesa, reabre. Então, tem três pessoas inscritas lá no 

fundo, a Celeste, vamos começar pela Rita.  

 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – A pergunta é o seguinte, no Brasil você 

deve estar sabendo, a tortura continua barbaramente deslavada, assassinada e etc. só no 

Carandiru foram 110 assassinatos. Na Argentina continua também? Como vocês podem 

organizar todo esse serviço maravilhoso se a tortura continuasse? Como é que nós 

vamos nos organizar aqui sabendo que a tortura continua?  

Eu tenho uma amiga que foi torturada durante a ditadura, ela não consegue falar 

sobre a ditadura porque quando ela começa a falar ela fala que quer dormir. Como é 

vivenciar a existência hoje, agora, está tudo mundo sendo torturado, desaparecido, um 

monte de coisas. Ontem eu almocei com as mães de maio, com a Bárbara, eu saí e fui 

para a casa dormir. Porque a lista de mortos e desaparecidos é uma coisa muito grande, 

agora, e como é que pode fazer o mesmo trabalho que vocês fazem lá, aqui dentro 

dessas circunstâncias? Como é que a gente vai organizar atendimento para as pessoas 

que foram torturadas? A pessoa está lá falando da tortura dela e está lembrando que 

nesse momento está havendo um monte de tortura? (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele está tentando arrumar. 

Rita, por favor, venha aqui para a mesa. Pode sentar tranquilamente, tem microfone nas 

duas pontas.  
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A SRA. RITA SIPAHI – Antes de qualquer coisa, saudar a mesa, saudar a 

iniciativa do Instituto de Psicologia da Assembleia Legislativa, por esse seminário que 

tem uma importância grande na medida em que coloca questões que a sociedade 

brasileira vem discutindo sim, não é que não vem discutindo, mas ainda é uma 

discussão que não é extensiva. Em alguns setores da sociedade discute-se. E a 

divulgação disso também é muito restrita. Com relação à questão da fala da Fabiana, da 

integração dos serviços pelo Estado, do Estado assumir a responsabilidade e assumir 

todos os serviços é realmente uma experiência muito boa e de um Estado que tem a 

preocupação com a estrutura. Que reconhece que a questão estrutural não é uma questão 

qualquer.  

No Brasil nós temos essa dificuldade. Os nossos poderes, principalmente o 

Executivo tem uma descentralização e defragmentação muito grande. Os próprios 

Ministérios são fragmentados. Em si já são fragmentados. Houve iniciativa várias de 

reformas estruturais e tem um ex-preso que contribuiu, já falecido, que é o Regis 

Andrade, inclusive da USP que contribuiu muito para isso quando ele fez um estudo que 

foi fundamental para entender como os Poderes no Brasil se estruturaram. E ele se 

deteve principalmente no Poder Executivo mostrando todo o patrimonialismo do Estado 

brasileiro e de como ele se reproduz esse tempo todo, vem se reproduzindo. Há 

Governos que tentaram mudanças, algumas foram parciais e puderam acontecer, mas a 

continuidade também é um grande problema do Estado brasileiro e da nossa história 

política estrutural brasileira. Cada governante que entra, desfaz o que o outro fez na 

medida em que ele começa sempre alguma coisa nova. E os servidores públicos só 

recentemente, eu falo há 10 anos, talvez tenham se apropriado do que fazem também, 

que é uma outra alienação. Ele fica aguardando... 

 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – (ininteligível).  
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A SRA. RITA SIPAHI – Tem toda razão, Rita. Mas essa era uma questão para 

a Fabiana entender a dificuldade e todos nós entendermos a dificuldade que tem em 

associar ou que a saúde tenha hoje uma participação grande nessa questão que a gente 

coloca. Então, no Ministério da Justiça, por exemplo, o que está acontecendo hoje 

através da Comissão da Anistia. Eu acho que há muita desinformação sobre a Comissão 

da Anistia e sobre os projetos que ela vem desenvolvendo. Muita desinformação. Há 

uma tentativa da Comissão de através das caravanas conseguir fazer com que essa 

discussão possa acontecer na sociedade, e de uma certa forma tem acontecido. Tem 

acontecido sim, há pouco no Rio de Janeiro uma conferência internacional e uma sessão 

de julgamento, a PUC participou, os estudantes da PUC participaram. Havia de fato, era 

um seminário, não eram só brasileiros, mas a América Latina estava lá representada. 

Então, isso pode acontecer nesse seminário uma troca muito grande de informações. Eu 

acho que a gente está avançando na discussão, mas precisa avançar muito mais.  

O que eu queria colocar agora é que a Comissão é resultado, tem como processo 

toda a luta pela anistia nesse país, e a gente não pode descontextualizar, para fazer a 

crítica e para saber o que tem que mudar, tem que pensar história. Então, é um processo, 

eu estou falando isso muito rapidamente, é um processo de conquistas que vem 

acontecendo.  

Em 2002 se conseguiu uma Lei que regulamenta até hoje o nosso trabalho na 

Comissão de Anistia. Essa Lei foi questionada e vem sendo questionada por muitos de 

nós, dos movimentos, porque sabemos que essa Lei tem uma questão muito grave. Ela 

legitima a ação dos torturadores nesse país. E isso o Supremo Tribunal validou 

recentemente. Quer dizer, um atraso para o país. Quando o país pensa que pode avançar 

e que a Lei de Anistia, essa contradição violenta que diz de uma política e aí é 

importante a gente estabelecer, de uma política de licenciamento que vem acontecendo 

nesse país, isso não se deu por acaso. O país desde a ditadura, e ele era diferente antes 

da ditadura, a gente agora vai ter oportunidade de ver trabalhos que vem sendo feitos e 

que mostra isso porque a necessidade, as informações hoje também estão dentro desse 

contexto de desentendimento do que foi a ditadura civil militar nesse país.  

Então, eu acho que com isso houve um retrocesso, quer dizer, a gente não 

conseguiu avançar. No entanto, o que a gente faz hoje, muitas das coisas que a gente 
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vem fazendo se desprende da Lei, porque ela não está lá legitimada pela Lei. Marcas da 

Memória, por exemplo, que é um projeto da Comissão, não tem nada que possa dizer 

que ‘Marcas da Memória’ existe porque a Lei permite. No entanto a Lei só pode ser 

cada vez mais, inclusive possibilitar uma melhoria do Estado, porque quando ela 

reconhece moralmente que o Estado cometeu crimes quando matou fulano, fez 

desaparecer cicrano, ela está falando, o Estado está admitindo isso.  

Para esse Estado contraditório, patrimonialista, é um grande avanço o Estado 

reconhecer. Portanto, o Estado nesse momento é um pouco melhor do que ele é. E isso a 

gente só vai conseguir avançar se a sociedade de fato se organizar para bancar isso. Sem 

isso, lá no Ministério da Justiça, tentando encontrar formas de resolver questões aqui, de 

resolver questões ali não é suficiente e nunca será, porque o Estado não vai fazer isso. O 

Estado em si é autoritário também. Então, o que fazer? A gente de fora, na sociedade, 

pensar tipos de organizações. Então, o Coletivo de Mulheres surgiu em São Paulo, a 

gente continua discutindo, e hoje uma questão que a gente acha fundamental porque ela 

é, vamos dizer assim, um respaldo onde se apoiam todas essas políticas de repressão 

que vem continuando, é a tortura. Então, a gente acha fundamental dar visibilidade a 

essa tortura que nunca se deu também, porque havia muito medo. As torturas eram 

drásticas, elas realmente deixaram na sociedade, não que a sociedade fez um acerto de 

se permitir isso. O Estado com as suas políticas repressivas e com uma política de 

segurança que transfere para os cidadãos a segurança. Uma política que faz com que as 

pessoas através da televisão, dos meios de comunicação transfira autoridade sua de ter 

inclusive direito a sua segurança para a polícia, essa polícia e essa repressão continua 

acontecendo. Portanto, a sociedade se fecha. Hoje há espaços para a gente falar sobre 

isso. Então, o que a gente está cada vez mais tentando discutir, e eu acho que essa 

iniciativa é muito boa, é nesse sentido. Quanto mais informações a gente tiver, quanto 

mais a gente dominar essas informações, quanto mais à gente se organizar para 

inclusive ampliar o que vem sendo feito, possibilitar uma qualidade maior para o que 

vem sendo feito, nós vamos conquistar mais espaços, e, portanto conquistando mais 

igualdade e mais justiça. Essa questão que eu queria falar. Se eu falei demais, me 

desculpem.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado pela contribuição. 

Criméia. 

 

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMDT DE ALMEIDA – A minha pergunta é 

para a Fabiana, mas eu gostaria que a Maria Rita também opinasse, porque nossa ação 

na Corte Interamericana de Direitos Humanos que nós ganhamos obriga o Estado a 

fazer as buscas dos restos mortais, esclarecer as circunstâncias da morte como forma de 

reparação. E isso no Brasil tem sido feito a coordenação do Ministério da Defesa, o que 

para nós não é uma forma de reparação. É uma forma de reafirmar a violência que foi 

cometida contra os nossos familiares. Então, dessa forma quando nós acompanhamos 

esse grupo de trabalho no Araguaia, a logística, são cerca de 70 militares do Exército 

fardados, armados com carros camuflados, com aquela loninha camuflada, nos 

hospedam no hotel de trânsito das Forças Armadas, no local onde os nossos 

companheiros foram torturados e executados. E o Estado diz que está nos reparando e 

cumprindo as determinações da Corte.  

Eu gostaria de saber como isso é feito na Argentina.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Criméia. Essa 

jovem aqui. Eu não sei seu nome. Você fala seu nome para efeito de gravação.  
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A SRA. ROSIMAR – Cumprimento a mesa. Sou a Rosimar, sou psicóloga 

também, e quero dizer, Maria Rita Kehl, que é um imenso prazer te ouvir. Cada vez que 

eu te ouço há um crescimento muito grande. E aqui algumas falas pontuaram, que 

quando a gente fala da violência, da perda, a gente sente vontade de dormir. Mas 

quando a gente ouve você falando, a gente sente vontade de acordar e de lutar pelos 

nossos direitos mais e mais. Eu acho que minha fala vai ser um pouco controversa, mas 

é um desassossego que eu tenho. Durante muitos anos eu tenho pensado nessa questão, 

então eu vou transmitir para a mesa. Primeiro, introduzir que nós vivemos como já foi 

dito, ainda na fase da tortura. Só que nós não corremos esse risco mais. Nós estamos 

vivendo uma época de genocídio dos jovens negros e a violência contra a mulher 

também atinge níveis de genocídio. Muitas mulheres são mortas todos os dias por 

violência doméstica quando não, ficam mutiladas, ou com ossos quebrados e tudo mais.  

No Sistema Único de Saúde os psicólogos ainda hoje em dia relutam em atender 

casos de violência. O que dirá os médicos e os outros profissionais. Quando a gente 

tenta falar para os trabalhadores do PSF e do Sistema Único de Saúde em geral, vamos 

trazer para a UBS, para o posto de saúde os casos de violência. Não é aqui, isso é muito 

grave, não vamos atender. Não tenho sanidade mental para atender isso, vou adoecer, 

foi pedir um atestado médico para o psiquiatra. Enfim.  

Queria tocar em três pontos. Em 1945 a gente já viveu uma época de ditadura. 

Quando a gente fala aqui que parece que passou muito tempo, que muita gente fala, para 

que tocar nesse assunto se já passou muito tempo, eu fico pensando assim, por que não 

se fala mais na ditadura de 45 que já matou muita gente também. Então, quando eu ouço 

aquele Presidente Getulio Vargas tão controverso, muitos o adoram, muitos pensam, 

puxa, mas ele era um ditador e matou muita gente nos porões. Então, a gente tem um 

caso parecido de Harry Berger que veio para o Brasil na época, ou quando a Olga 

Benário veio na mesma missão, e ele saiu do Brasil 12 anos depois, sofreu 12 anos de 

tortura, enlouqueceu e ficou aleijado em função disso. Ninguém lembra dele. Ninguém 

fala dele e de muitas outras pessoas. O José Joffily, que é alguém que já morreu, mas 

era um grande intelectual do Brasil fez um livro, depoimentos sobre isso. A Comissão 

da Verdade, não sei se vai tratar sobre as questões, por exemplo, Graciliano Ramos que 

foi preso, Lívia da Silveira, gente da ditadura de 45 com o nosso saudoso Getulio 
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Vargas no governo, no comando, será que a gente vai tocar nesse assunto? Será que a 

gente vai resgatar a história do Brasil nesse ponto? 

Também gostaria que a Comissão da Verdade pensasse em Wilson Simonal no 

sentido de resgatar a memória dele, porque é uma pessoa que meio que foi uma vítima 

da ditadura, porque a carreira dele acabou porque todo mundo falou, ele é o cagueta, ele 

não merece mais ter carreira e tudo mais. Acho que a família do Wilson Simonal 

também mereceria a gente pensar um pouco como foi bem isso. E Geraldo Vandré que 

outro dia apareceu na Rede Globo após muitas torturas, e até enlouqueceu em função 

disso, porque a gente sabe enquanto psicólogo que a tortura, inclusive os norte 

americanos tem ótimas técnicas para levar as pessoas à psicose através da tortura, isso 

não é segredo para ninguém, está na internet. E aí ele sai na televisão, a mídia adorou 

ele falando que não foi torturado e tudo mais. E muitas pessoas de 20 anos de idade, 30 

anos de idade, acreditam que ele não foi torturado. Acho que a Comissão da Verdade 

teria um papel importante nesses esclarecimentos todos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem. Agora a Sra. é 

a última inscrita do primeiro bloco. No segundo bloco já estão inscritas Amelinha, o 

Marcelo, a Dodora. 

 

 

 A SRA. ESTELA TCHEVLI – Boa tarde. Na realidade essa mesa é muito 

importante, interessante, e eu queria colocar uma questão para ambas debaterem agora, 

para a Fabiana também, mas não especificamente. Porque na realidade, acompanhando 

de longe e de perto a história Argentina e morando no Brasil nesses últimos anos da 

minha vida o que eu acho é que esse processo que foi e continua sendo tão intenso 

importante na Argentina, digamos de discussão, de processos, de alguma forma costurar 

as feridas e de poder explicitar socialmente e publicamente o que aconteceu, é um 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



19 

 

processo que tem uma validade, uma legitimidade e uma mobilização social que no 

Brasil não tem. Então, eu acho que essa mobilização social, essa legitimação social 

ajuda que esses processos avancem, ajuda que as pessoas possam testemunhar e sejam 

escutadas. Então, eu acho que a gente precisaria, eu não sei se essa seria a questão, 

como pensar estratégias de divulgação, de inserção nos diversos movimentos sociais, 

em todo esse país imenso, porque senão essa discussão não vai passar de quatro gatos 

loucos, como somos nós aqui, e não vai ter força política, moral, ética para instaurar de 

novo um tabu que tem a ver com a crueldade, e que se vê no cotidiano, na nossa vida 

nesse país o tempo todo.  

Eu sou da área da saúde mental também, e nessa semana conseguimos interditar 

um hospital psiquiátrico em Sorocaba que era um campo de concentração, ainda hoje. 

Então, essas coisas são cotidianas. Então, eu quero colocar essa questão que eu acho que 

é essencial na legitimidade dessa Comissão e se há alguma punição, porque sem 

punição, de novo é uma piada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, volta para a Fabiana, 

e aí Maria Rita.  

 

 

A SRA. FABIANA RUSSEAU – (fala em língua estrangeira).  

 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – As falas são muito mais contribuições ao 

debate do que perguntas. Então, eu vou comentar o que me cabe comentar. Criméia, eu 

concordo totalmente com você. Nós ainda não estivemos no Araguaia, e é uma questão 
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até para conversar com o próprio Celso Amorim, como é que um lugar, a gente já sabe 

que o Araguaia é uma espécie de enclave que quase continua como ditadura. O modo 

como o Exército opera lá. O modo como o fim, a Operação Limpeza já foi para 

favorecer, alguns fazendeiros, o garimpo, ali já ficou uma espécie de ditadura 

enquistada. Curiolandia, o Exército ameaçando desde a Comissão da Anistia quem ia lá. 

Os camponeses com medo de falar. Talvez aí a Comissão da Verdade talvez tenha não 

um poder de Lei ou de polícia, mas o poder de pressionar o Ministério da Defesa para 

acabar com esse Estado de exceção dentro do país. Não é o único, mas é o mais gritante 

Estado de exceção dentro do país.  

 O período da ditadura Vargas, a nossa Comissão vai de 46 a 88, agora é muito 

difícil porque nós somos sete, eu espero que alguns casos muito gritantes da ditadura 

Vargas sejam mencionados até para mostrar que essa ou outra ditadura não nasceu do 

nada. Agora, a gente poderia recuar até a escravidão se for para pensar como é que 

começa a violência do Estado no Brasil. é muito complicado, mas ela está nas nossas 

atribuições e podemos ouvir também. Eu fui procurada, por exemplo, por um Sr. que foi 

torturado porque era do Partido Comunista e quer falar. Então, ela não está esquecida, 

mas eu temo, a ditadura de 64 é tão mais presente na nossa história, tão mais marcante, 

que ela vai predominar nas nossas investigações.  

Não creio que a questão do Simonal esteja nas nossas atribuições, não creio 

mesmo. E quanto ao Geraldo Vandré, as pessoas vítimas, nós não podemos convocar, 

elas virão se quiserem falar. Senão seria exatamente tratar as vítimas... O torturador a 

gente convoca. Ele tem que vir por Lei. Ele pode não vir, mas aí tem consequências 

legais. Agora, uma vítima a gente não pode convocar, é completamente diferente. 

Agora, se ele quiser falar, será escutado com toda delicadeza que isso exige, mas a gente 

não convoca as vítimas. E por fim eu queria chamar à atenção, a Estela, a legitimidade 

social tem toda razão no Brasil, e na rede social a gente ainda vê gente legitimidade 

social, que você tem toda razão no Brasil, e nas redes sociais a gente ainda vê gente e 

não é pouca, dizendo, que ridículo, que palhaçada, que Comissão da Verdade. Eles 

queriam, o argumento mais horroroso é assim, ainda bem que o Exército matou essas 

pessoas porque se elas tivessem tomado o poder teriam feito... Parece aquele Minority 

Report, aquele filme do Spielberg em que você adivinha o crime que a pessoa 
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eventualmente cometeria e vai punir. Quer dizer, tem coisas horrorosas que se pensa no 

Brasil. então, de fato há um trabalho importante de tentar mudar a opinião pública. E eu 

também fico bastante tocada com aquilo que o Levi Strauss chamaria de eficácia 

simbólica. Quer dizer, a instauração da Comissão da Verdade começa a ter efeito. 

Alguns Municípios conseguiram mudar o nome de logradouros públicos que eram, eu 

espero que algum dia a gente possa mudar a Rodovia Castelo Branco, Elevado Costa e 

Silva, essas coisas que o Brasil tem de levar esses nomes. Eu não estou falando só em 

meu nome. A Comissão.  

Vocês se lembram, eu acho que todo mundo devia ler esse livro, é um dos 

melhores livros de testemunho que é o livro K. Quem leu? É maravilhoso. Aqui a 

Comissão é privilegiada, é o lugar dos leitores. K, do Bernardo Kucinski. O livro se 

chama apenas K, a editora é Expressão Popular, é uma editora que faz livros acessíveis, 

e ele narra... Eficácia simbólica, exatamente. Aliás, parece que o livro saiu um 

pouquinho antes, no final do ano passado, e a Comissão da Verdade veio. Ele faz uma 

ficção sobre um pai que é o pai dele, que procura uma filha, a Ana Rosa. E é como se 

esse Sr. não tivesse a menor ideia de nada, porque na verdade o pai dele foi militante 

comunista na Europa, mas é como se ele não tivesse a menor ideia de nada, e é como se 

aos poucos ele fosse se dando conta do horror no Brasil. e ele começa a achar o 

paradeiro da filha. E no fim do livro, quando ele está voltando para São Paulo, ele foi 

para o Rio de Janeiro para inaugurar um pequeno bairro onde o Vereador conseguiu 

com que as ruas do bairro homenageassem os desaparecidos, então, tinha uma Rua Ana 

Rosa Kucinski e tinha outras ruas. E quando ele está voltando pela Dutra e entra pela 

Marginal ele se depara com o Viaduto Milton Tavares, e esse personagem tem ideia 

dessa barbaridade do que permanece aqui.  

Então, eu acho que nós podemos aproveitar sim essa mobilização e essa 

acordada que a sociedade teve durante o período da mobilização, agora, depois da 

instalação da Comissão da Verdade, mas também lembrar que isso tem muito a ver com 

a verdade. Então, é importante que quem está ligado continue sacudindo o assunto para 

que não passe o período de novidades, aí ficam só os jornais dizendo, Comissão da 

Verdade ainda não conseguiu nada, que é o que eles adoram fazer. Como se em três 

meses a gente já tivesse o mapa da mina, mas a gente não pode depender só da imprensa 
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então. Então, seria bem legal que as pessoas que estão aplicadas nisso já há algum 

tempo aproveitassem esse momento de uma certa sensibilização apesar do fascismo 

latente que continua existindo, para levar em frente esse tipo de iniciativa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá, segunda rodada. 

Tem quatro inscritos e ainda falta uma. Os inscritos são Amelinha, Marcelo, Dodora, Sr. 

e Marcio Mitolino.  Com a palavra, Amelinha.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu concordo com que a Celeste Marcondes 

falou e com que várias pessoas aqui falaram. Ela até pediu para eu reiterar e eu estou 

reiterando a fala dela. Mas eu me inscrevi pelo seguinte, primeiro que é muito 

importante essa reunião nossa aqui. Eu acho muito importante, me dá vontade de falar 

muitas coisas porque mexe com a gente, mexe com o corpo e com a alma. Mas eu vou 

só pensar em um aspecto dessa reparação simbólica. A reparação simbólica eu vejo que 

ela se dá em vários aspectos. Ela vai se dar dentro do campo psicológico, psicanalítico, 

sociológico, social e eu, por exemplo, eu me sinto bastante reparada com o resultado 

que nós tivemos no dia 14 de agosto de o Luiz ter sido declarado no Tribunal de Justiça 

como torturador e de que anteontem ter dado entrada na Justiça Federal ação contra 

Ulisses Maciel e contra o Curió no campo criminal.  

Eles estão sendo indiciados porque cometeram crimes de sequestro e isso é 

crime permanente. A Justiça brasileira se curvar diante desses casos é uma reparação 

para nós que lutamos tantos anos nesse caminho de esclarecer a verdade, de buscar a 

justiça.  

Eu acho que a restauração simbólica, se eu estou entendendo bem ela vai, como 

a Fabiana explicou, vai preparar testemunho, vai preparar na Justiça, o Estado vai abrir 
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suas portas para acolher ou escutar essas denúncias. Mas eu queria lembrar das crianças. 

As crianças que foram sequestradas, as que nasceram em cativeiro, essas crianças 

tiveram a sua historia, a sua vida roubada. Sequestrada elas foram. Elas sofreram o 

sequestro da historia das suas vidas. E essas crianças hoje, quantas elas são? Onde elas 

estão? E eu não estou falando dos meus filhos, porque meus filhos estão em excelente 

situação. Não estou falando dos meus filhos. Eu estou falando daquelas crianças que os 

pais são desaparecidos até hoje. Tem crianças lá do Araguaia que hoje são adultos. A 

Folha de São Paulo deu uma lista com sete nomes, que não sei como a Folha achou. 

Sete, amanha são 10 ou cinco, eu não sei. Essas crianças hoje elas estão com 

praticamente 40 anos, porque faz 40 anos que se deram esses fatos. Então, essas 

crianças, qualquer política nacional de atendimento as vítimas, de escuta as vítimas, de 

reparação simbólica tem que ouvir primeiro essas crianças. Eu acho que tem que abrir. 

Porque nossas mães já se foram, nós somos uma geração que tem uma parte 

desaparecida e estamos nós aqui, lutando. Ou que não estão, mas, eu não sei o que pode 

salvar de nós. Nós somos terríveis, não sei se vamos melhorar.  

Agora, essas crianças eu até acredito que elas, não sei se do ponto de vista 

psicológico como é que se recupera. Porque do ponto de vista econômico, material, 

social, afetivo, essas crianças perderam tudo. Agora, eu não sei como se recupera, mas 

que pelo menos esse pessoal pudesse aparecer, dar visibilidade a esse sequestro de 

crianças. É isso. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Amélia. Agora 

Marcelo Zelic.  

 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Tudo bem? Marcelo Zelic do Tortura Nunca 

Mais. Eu queria primeiro perguntar para a companheira a respeito dos mecanismos de 
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não repetição que possam ter sido criados na Argentina, a partir de todos esses 

processos tanto de verdade quanto de juízo que ocorreu. Quais são esses mecanismos? 

Eu pergunto isso porque no Brasil a gente tem uma situação que aqui, como se fala em 

espanhol enxugando o gelo? Esse conceito. Porque no Brasil nós estamos a 40 anos 

enxugando o gelo nessa questão da violência. E aí eu queria que a Maria Rita 

comentasse isso, por exemplo, para nós do Tortura Nunca Mais levantar a questão 

indígena para a Comissão da Verdade é uma coisa muito estranha, porque a gente mexe 

há tanto tempo com a repressão, e ao mesmo tempo desconhece durante esse período 

todo que mexe sobre isso, fatos como, por exemplo, o indivíduo ser martelado em um 

pedaço de pau em cruz, e ser martelado a parte de baixo do pé para quebrar a articulação 

do caminhar dele. E isso são fatos, mecanismos de tortura contra os índios, que não 

estão nem descritos esses mecanismos, por exemplo, na relação de instrumentos de 

tortura no Brasil Nunca Mais. Quantos fatos, cadeias indígenas que houve 

desaparecimento forçado de índios, onde você tem as lideranças sendo removidas de 

várias partes do Brasil, sofrendo tortura dentro da cadeia do (ininteligível) em Roraima 

por exemplo. E várias outras coisas que estão surgindo. A perplexidade de você ver a 

extensão da ação da ditadura para esse segmento da sociedade que é invisível para uma 

população urbana e que pelo contrário, como até chegou o Presidente Lula de uma 

forma infeliz, a dizer que atrapalha o desenvolvimento do Brasil, é uma coisa que a 

gente precisa refletir muito porque esses mecanismos de reparação e também esses 

mecanismos de acompanhamento psicológico, como se aplica, por exemplo, a uma fatia 

da sociedade que culturalmente é distinta da nossa? Que paradigmas a Comissão da 

Verdade traz a partir do momento que a gente identifica que é uma outra população 

atingida que não é a nossa população enquanto pessoas urbanas que vivem com outro 

tipo de organização social e tudo isso. O que é reparação para essas pessoas? Então, 

como é que a gente atende psicologicamente, por exemplo, os índios Suruis do Araguaia 

que tiveram a aldeia ocupada e não podiam nem sair para fazer a caminhada até o rio 

sem falar com o milico que estava lá dizendo ‘ninguém sai da aldeia’. Como é que você 

repara a indiazinha que não podia nem fazer a fogueira e morria de medo porque o 

militar não deixava fazer a fogueira e podia atirar em alguém que estava na aldeia, 

ocupando? 
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Que violência sofreram essas pessoas? E que resistência temos nós com relação 

a essas pessoas? A não repetição parte disso. Por isso não enxugar o gelo que a gente 

vê, por exemplo, os Guarani Kawioá. Hoje a gente olha o mapa do Google Maps dos 

Guarani Kaiowá demarcada, ela é inteira devastada cheia de soja e coisas. E houve ali 

um desaparecimento forçado, um assassinato de um cacique que também está 

desaparecido hoje. E deram um tiro, por exemplo, essa semana em uma reunião dos 

indígenas com o Ministério Público e os advogados, e os caras dando tiro. Essas 

questões eu acho que permeiam o que a gente trabalha também. Tirar da invisibilidade 

vários setores que foram atingidos, e não só os que a gente vê há muito tempo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Marcelo. Dodora, 

Maria Auxiliadora.  

 

 

A SRA. MARIA AUXILIADORA ARANTES – Parabéns pela iniciativa 

vocês todos.  Bem vinda Fabiana, ao Brasil. e sobre a sua intervenção inicial mostrando 

que na Argentina o próprio Estado argentino assumiu como uma política de Estado à 

escuta dos testemunhos, o cuidado com os que foram atingidos, eu acho que esse 

continua sendo um sonho nosso. Nós não desistimos desse sonho aqui no Brasil. ele 

começou, eu acho que houve um primeiro momento há poucos meses atrás, através de 

uma iniciativa da Comissão da Anistia, do Ministério Público da Justiça de talvez, quiçá 

estabelecer uma política de Estado para esse tipo de acolhimento. Só que não houve 

condições objetivas de que o Estado brasileiro assumisse. Então, a própria Comissão de 

Anistia preferiu estabelecer parcerias com instituições da sociedade civil. Muito bem 

vindas. 

Devem se iniciar a partir de setembro, outubro, não sei. Mas eu acho que é o 

movimento inicial disso no Brasil e nós continuamos com o sonho de que o Estado 
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brasileiro, assim como pode assumir a questão das reparações, possa assumir também as 

questões da saúde psíquica, mental e a possibilidade de voltar a ser feliz por um 

contingente enorme de atingidos. Então, só para contar talvez para você que no 

momento em relação às crianças desaparecidas, pelo que a Amelinha me fez lembrar 

dessa história, os brasileiros, nós tivemos um papel interessante na questão das crianças 

desaparecidas na Argentina. Houve uma instituição ligada a Igreja Católica de São 

Paulo chamada Clamor, que começou esse trabalho com as crianças desaparecidas em 

1980, 82 ainda. Eu particularmente tive oportunidade de ir à Venezuela e fazer um 

pronunciamento em nome dessa instituição. Naquela época nós sabemos da existência 

de 15 crianças desaparecidas e os próprios, eu me lembro que era um seminário latino 

americano e que todo mundo se espantou que houvesse crianças desaparecidas na 

América Latina. Mas eu acho que é combinado entre os países que tivemos o mesmo 

tipo de espada que nos ceifou, podemos ter o mesmo tipo de resgate que também nos 

une. Eu acho que essa é uma condição ‘sine qua non’. Uma vitória durante as nossas 

vidas.  

Sobre as questões que você falou, Maria Rita, não vou falar de todas, acho que 

você fez uma intervenção psicanalítica que talvez em alguns aspectos mereça uma 

conversa com você, das pessoas que tem acesso a essa teoria para que ela possa ser 

melhor compartilhada. Ela não deveria ser para que apenas alguns entendessem o que 

está sendo dito. Mas eu queria dizer para você uma primeira questão. Saúdo essa 

iniciativa que você contou da Comissão da Verdade, de fazer com que também os 

mandantes sejam responsabilizados. Essa declaração já foi feita na Convenção da ONU 

contra a tortura de 1984 quando estabeleceu que a tortura, além de ser um crime é 

responsável pela tortura o agente de Estado. Aquele que praticou a tortura, aquele que 

soube que a tortura estava sendo praticada, aquele que testemunhou a tortura, aquele 

que ouviu dizer, aquele que mandou e aquele que por telefone, autorizou. Então, a 

Comissão da Verdade ao assumir esse lugar, esse papel, ela está fazendo valer no Brasil 

a nossa pactuação com a Convenção da ONU de 1984 que já previu, como a tortura é 

praticada no silêncio, quer dizer, a tortura teve o ingrediente que é a questão do manto 

do silêncio. Exatamente não só no Brasil, em outros países do mundo. E por isso a 

Convenção da ONU ao espraiar a responsabilidade por uma gama grande, ela saberia 

que em algum momento ela ia atingir, pegar em uma rede todas essas pessoas. Então, a 
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Comissão da Verdade ao fazer isso faz valer um compromisso assumido já no nosso 

país.  

Sob a questão do trauma do torturador. Você falou do trauma do torturador logo 

após o trauma do torturado. Imagino que logo após a compreensão do trauma, do ponto 

de vista do humano essas questões se colocam dessa forma. Agora, eu suponho que 

haverá algumas situações que a Comissão da Verdade terá que fazer opções. Ela é uma 

Comissão política e não uma Comissão do Estado, então, ela vai dar conta de questões 

que não foram respondidas para a sociedade até hoje.  

Então, as questões que dizem respeito aos torturadores continuam silenciadas. 

Não porque os torturados não tenham falado sobre ela. Todos os dossiês que nós, dentro 

da Comissão de Anistia trabalhamos a partir de 1978, aqui têm vários diligentes da 

anistia, o próprio Adriano, a Fernanda, todas as pessoas que nos acompanharam aqui. 

Todas as denúncias de tortura vieram de documentos que os presos políticos redigiram 

dentro dos presídios. Está aqui o Beker, o Ivan, a Amelinha, Celso, todo mundo que 

redigiu, Celeste, aqui está cheio de presos políticos. As pessoas redigiram dentro da 

cadeia esses documentos.  

Então, o famoso dossiê sobre a memória e pela verdade que foi editado durante o 

Governo Lula pela Secretaria de Direitos Humanos sobre a direção do Ministro Paulo 

Vanucchi, exatamente ele recolheu esses depoimentos feitos pelos militantes e depois 

um novo livro aqui no Estado de São Paulo coordenado pela Amelinha, pela Crimeia e 

pela Janaína principalmente retificou algumas questões que ainda não estavam sendo 

ditas, que estavam mal esclarecidas. Ou seja, os presos políticos sempre falaram o que 

acontecia com eles.  

Eles não  silenciaram.  

 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – O que aconteceu com eles e com seus 

companheiros que depois foram dados como suicidas e coisas assim.   
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A SRA. MARIA AUXILIADORA ARANTES – O silêncio é da sociedade. 

Porque é como você mesmo já disse em determinado momento, e eu repito isso 

exaustivamente. O terceiro vetor da tortura. Tem o torturado, o torturador e a sociedade 

que a permite. Então, o silêncio da sociedade é que faz com que a tortura seja abafada. 

Acho que esse silêncio vem sido rompido pelos presos, pela anistia, pelos movimentos 

sociais, e agora a Comissão da Verdade, ela de uma certa forma autoriza com que todos 

possam falar que houve tortura no país e que os jornais admitam o obvio depois de uma 

luta, uma pugna política, admita que o (ininteligível) foi um torturador, que o Curió 

sequestrou, que o Ulisses sequestrou. Quer dizer, uma coisa que está dita há 40 anos 

pelos familiares dos desaparecidos do Araguaia, e os familiares aqui de São Paulo.  

Outra coisa, eu suponho que essa a Comissão da Verdade vai ter que fazer. Eu 

espero...  

 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Qual opção? Não entendi.  

 

 

A SRA. MARIA AUXILIADORA ARANTES – A opção entre considerar que 

os torturadores também deveriam ser de alguma forma, escutados, entendidos, eu 

entendi isso quando você falou... 
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A SRA. MARIA RITA KEHL – Eu só estou fazendo uma metapsicologia da 

tortura. Não estou fazendo nem em nome da Comissão da Verdade, e nem dizendo, 

coitadinhos, de jeito nenhum. Só para esclarecer.  

 

 

A SRA. MARIA AUXILIADORA ARANTES – Sob a questão do tabu da 

crueldade, eu particularmente essa é uma questão que depois em outro momento a gente 

deva discutir melhor. Todos nós sabemos que a questão da crueldade, da maldade é 

intrínseca ao ser humano desde sempre.  

 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Mas por isso que tem que ser tabu. Senão, 

abriu a porteira...  

 

 

A SRA. MARIA AUXILIADORA ARANTES – Pois é. E ao ser intrínseca, ela 

é uma questão, não é uma prerrogativa dos brasileiros. Ela faz parte da tortura. E sempre 

que houve tortura se reinstalou a questão da violência, da crueldade e da maldade. 

Então, eu acho que essas pactuações de desnudamento do exercício da crueldade, por 

serem tabu ou não, mas quem a praticou é responsável plenamente porque o fez 

conscientemente. Quer dizer, uma das essenciais diferenças entre torturado e torturador, 

é que o torturador escolhe um lugar para ficar. E faz uma prática com a qual ele 

concorda, e submete o outro pela dor. Então, é uma diferença abissal.  

É isso. Obrigada.   
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Agora a Laurinha Petit 

representando a família Petit de três desaparecidos do Araguaia quer se manifestar. 

Primeiro o Toni vai falar, depois o Moacyr Bertolino e evidentemente que a Laurinha 

Petit vai falar também. Com a palavra, o Toni.  

 

 

O SR. ANTONIO – Boa tarde. Eu vou procurar ser objetivo, é que eu acho que 

quando a gente fala de violência, não é a toa que mobiliza e a fala ás vezes acaba se 

estendendo. Fico pensando assim, uma tentativa de tentar dar conta de conter os afetos 

que vão sendo mobilizados em todos nós aqui. Parabenizar, eu não quero me estender 

nisso.  

Eu sou do Instituto Sedes Sapientiae do departamento de psicanálise e trabalho 

coordenando um centro de atenção psicossocial de álcool e drogas 24 horas no centro de 

São Paulo. Há um ano e pouco atrás a gente denunciou uma comunidade terapêutica 

aqui na grande São Paulo porque fugiu um paciente de lá e veio nos procurar, relatando 

coisas que a gente podia dizer que está nos documentários, nos livros, nos testemunhos 

das situações de violência. Desde colocar em uma bacia d’água com bateria, aqueles 

polos, e colocar no peito dos pacientes até de deixar trancado comendo arroz por 20 dias 

e a pessoa ficar sem conseguir evacuar, enfim, que acabaram se rebelando. Em um 

desses episódios, o dono da clínica chamou a Polícia Militar que entrou, bateu neles, e 

se retirou. Instaurou a ordem, o nome dessa clínica é New Life, depois a gente tirou, foi 

no final de semana lá com várias ambulâncias, tiramos muitos dos pacientes de lá, 

entregamos no Ministério Público, denunciamos no CONDEPE. Em seguida mais uma 

outra foi fechada, essa não foi uma denúncia anônima nossa. A gente ajudou alguns dos 

pacientes e familiares escreverem, muitos não quiseram por medo, tinham medo do que 

podia acontecer depois. Recentemente uma outra veio a público porque dois internos 

teriam morrido. Não morrido no local, mas morreram no hospital em decorrência de 

uma intoxicação pela fumaça de que a solitária onde eles estavam, dizer assim, eles 
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botaram fogo no colchão, mas isso não foi sequer comunicado. Ela tinha um convênio 

não sei se com o Estado ou com o Município e não foi comunicado o episódio... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cajamar. Em convênio com 

o Município de São Paulo.  

 

 

O SR. ANTONIO – Não foi comunicado sequer a morte desses dois internos. 

Por que eu estou pegando essas duas experiências? Para falar um pouco da nossa 

complexidade enquanto Estado, enquanto sociedade, e tentando trazer a questão do por 

que é importante falar, rememorar, levar a público frequentemente. Por conta dessas 

questões da reprodução, da repetição e da perpetuação nessas novas formas de violação 

e de abuso, dessa prática da violência sob os corpos dos outros. E nós, em nome de um 

suposto guarda-chuva, essa é uma questão bastante complicada que se encobre as 

chamadas ‘comunidades terapêuticas’ que não tem nada a ver com a proposta do que 

seriam originalmente comunidades terapêuticas, se nesse mesmo Governo que a gente 

assiste a instauração da Comissão Nacional da Verdade foi acessado pelo Sistema Único 

de Saúde a possibilidade de que comunidades terapêuticas, ou seja, elas passam a 

receber em nome do Estado autorização para poder atender usuários de drogas, enfim. E 

hoje a questão do crack que eu não quero entrar muito nela, mas o Estado então, ele se 

utilizando dessas instituições, algumas denominadas religiosas, mas a gente sabe que 

muitas delas dirigidas por policiais militares, ex-militares. De certo modo em chácaras, 

em redutos, em lugares recônditos onde não há olhares, onde o silêncio, pegando o que 

a Dodora pegou bem, onde o silêncio e a não visibilidade da sociedade, práticas como 

fazer o sujeito cavar o buraco, ser enterrado e ficar enterrado até o pescoço, e outras 

situações de pedir para que um interno bata no outro, falar, se você não bater nele, ele 

vai bater em você. Então, ver quem cede primeiro essa possibilidade de obedecer aquilo 

que é mandado.  
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Então, essa contradição de que hoje o Estado acaba colocando sobre os auspícios 

de repasse do Sistema Único de Saúde, de uma política que foi construída na força da 

articulação dos movimentos sociais, dos movimentos pela saúde, você repassa 

indiscriminadamente recursos, quando a gente sabe que essas práticas, eu não vou dizer 

que são todas, mas que em grande parte tem vídeos na internet, é só baixar lá que tem 

dezenas de links que mostram essas denúncias e gravações. A gente sabe que a 

Presidente se comprometeu no sentido de que ela não permitiria qualquer forma de 

tortura, de violência nessas instituições, só que a gente sabe que não é exceção. O que a 

gente tem visto é uma prática que vai se estendendo cada vez mais, e uma preocupação 

agora com o patrocínio do Estado. Eu vou colocar um pouco isso para a mesa no sentido 

de olha, a gente precisa recordar, precisa poder explicitar, precisa lembrar essas 

gerações desse mal estar que muitos não conheceram graças às condições de censura, 

banimento dos currículos. Mas que essas práticas, tanto da violência nas nossas Forças 

Militares, mas que agora entrando via outros serviços, via outras instituições que eu 

dizia há três anos atrás, o crack está fazendo a gente poder discutir uma questão 

(ininteligível) da sociedade, mas infelizmente me parece que é por aí que o retrocesso 

manicomial vai meter o pé na porta. E a gente já sabe o que aconteceu dentro dessas 

instituições também.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Toni. Moacyr.  

 

 

O SR. MOACYR BERTOLINO – Boa tarde. Obrigado Adriano, parabéns a 

todos vocês por mais esse evento. Acho de grande importância mesmo porque fica 

facilitada a fala depois do Antonio, mesmo porque ele já explicou muitas coisas. Eu sou 

da Frente Estadual Anti Manicomial de São Paulo. E a gente vem trabalhando com 

algumas das consequências desse Estado de exceção que foi a ditadura, que a 

permanência até hoje da violência que a escalada começa lá contra muitos de vocês, 
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seus amigos e parentes, e principalmente agora contra a população mais pobre e 

principalmente negros no país todo, e principalmente nesse Estado e nessa cidade.  

Eu vejo cada vez mais que é imprescindível que haja uma aproximação entre os 

dois movimentos, tanto do Tortura Nunca Mais, da Comissão da Verdade tanto com os 

movimentos da luta antimanicomial. Porque estamos lutando com os mesmos objetivos 

que é o fim da violência e pelo respeito aos direitos humanos e a dignidade da pessoa 

humana. Então, o respeito daquele sujeito e o cuidado daquele sujeito naquilo que ele é 

e não em um desrespeito a toda historia de vida dele, a sua comunidade, e pensado só no 

diagnóstico ou o que aconteceu no momento. Mas dia 17 de outubro com ajuda do 

Adriano Diogo e da Frente Parlamentar Antimanicomial aqui, nós estaremos realizando 

um evento que vamos contar com a presença do Ivan Seixas que vai ser ‘Saúde mental, 

direitos humanos, manicômios e ditaduras’ que é para justamente estabelecer, mostrar e 

evidenciar como a saúde mental na época da ditadura colaborou com a tortura dos 

militantes e como a saúde mental que ainda existe, não a que a gente quer, mas a saúde 

mental que ainda existe daquela forma que foi apresentada, ainda tortura e ainda 

mantém segregadas muitas pessoas nesse país. Como foi citado o vídeo do Vera Cruz 

que apresentou como é cruel o tratamento feito nos hospitais psiquiátricos, clínicas 

psiquiátricas, comunidades terapêuticas, porque enquanto existir que foi para vocês, às 

prisões, os subterrâneos da ditadura, enquanto existirem locais onde as pessoas são 

escondidas da visão da sociedade, que é a sociedade que pode protegê-las e não a 

polícia ou o Governo, existirão torturadores e existirão pessoas que vão contra os 

direitos humanos e contra a humanidade nesse país.  

Muito obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Excelente, Moacyr. 

Obrigado pela contribuição. Laurinha Petit.  
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A SRA. LAURA PETIT – Eu vou abordar um pequeno item. Eu acho que a 

questão é muito ampla, ela se estende. Vocês estão discutindo a três dias da época da 

ditadura a atualidade então, existe ‘N’ questões a serem debatidas. Mas eu vou voltar 

uma que é específica, a questão do Araguaia, porque pela primeira vez fora do Brasil foi 

julgada uma violação de direitos humanos da época da ditadura militar. Um caso 

histórico. E um dos itens da sentença, alguns a Criméia já falou, era o tratamento 

médico, psicológico e psiquiátrico às vitimas, e nesse caso pela primeira vez eu ouvi 

dizer que os familiares tinham sido vítimas. Não os nossos familiares que tiveram 

desaparecimento forçado, mas todos da família foram vitimizados. Portanto, todos 

teriam direito a tratamento médico, psicológico e psiquiátrico. Ocorreu essa sentença 

em 14 de novembro de 2010. O Brasil tomou conhecimento em 14 de dezembro de 

2010. Deveria executar a sentença. Então, isso é um caso concreto de como é tratada 

essa questão de um grupo específico também. Dá para entender, porque eu estou bem 

restrita? 

Decorrido um ano, o Brasil, o Estado brasileiro tinha que enviar um relatório 

para a Corte contando que medidas ele tinha tomado para cumprir a sentença. Sabe o 

que ele respondeu? Que o tratamento médico aos familiares, era oferecido pelo Sistema 

Único de Saúde que era o melhor sistema de saúde de todo o país. Eu não quero entrar 

no mérito do Sistema Único de Saúde, mas se nós tivéssemos que responder seria bom 

pegar os jornais e enviar para a Corte para ver como é que o Sistema Único de Saúde 

atende a questão da saúde no Brasil. e em particular a questão tão delicada que seria a 

questão psicológica e psiquiátrica sabendo de todas as torturas que os familiares 

também sofreram, da ausência dos entes queridos, da ausência do corpo e etc. que todo 

mundo conhece. Isso já foi o primeiro ano. Nós estamos caminhando para o segundo 

ano do cumprimento da sentença. Eu acho muito oportuno essa discussão que agora é 

nova. Quer dizer, na Argentina tem ocorrido de forma sistematizada. Aqui é um assunto 

novo pelo que eu entendo. Pelo que eu estou percebendo. Isso é muito oportuno que se 

discuta essas questões, mas eu acho que é um oportunismo do Estado no momento que 

ele tem que prestar contas internacionalmente para uma Corte vir a discutir essa 

questão, quando ele nunca se importou com isso. Então, também no grupo restrito dos 
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familiares eu queria dizer o seguinte, as mães, os pais que seriam as vítimas a quem 

teria que se dar tratamento, todos sabem, quase todos já morreram sem ter visto justiça, 

tratamento, corpo para dar o sepultamento digno. Isso tudo aconteceu. Então, me parece 

que o Estado daqui a pouco vai dizer, a sentença foi cumprida porque todos já 

morreram.  

Nós, da segunda geração, eu já estou nos 60. Já fazem 40 anos os fatos 

ocorridos. Se demora mais 20 para se montar esse esquema de tratamento psicológico, 

psiquiátrico e etc. a gente já... Por recurso de prazo, o Brasil cumpriu a sentença. Gente, 

é isso!  

Então, eu gostaria também de dizer que mais uma vez eu gostaria, a Criméia 

veio aqui me dar uma informação que está se pensando em terceirizar essa questão de 

atendimento. Eu acho que não. Eu acho que o Sistema Único de Saúde, o Brasil tem 

pelo menos no nível de atendimento médico a prevenção de ser o melhor do Brasil, eu 

acho que também nós temos que lutar para um esquema de saúde do Estado e de 

qualidade. Então, mas para toda a população. Porque nós já morremos, então a gente 

tem que batalhar pelos que estão vivos.  

 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Quando você fala na sua intervenção, muito correta e 

adequada, que o Estado está pensando em fazer, você está falando sobre o que? Qual é o 

Ministério ou quem está pensando em fazer hoje o atendimento? 

 

 

A SRA. LAURA PETIT – A Justiça.  

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



36 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Porque aí eu posso esclarecer.  

 

 

A SRA. LAURA PETIT – (inaudível – fora do microfone) é uma coisa que é 

muito útil para o Estado dizer, você mesmo disse que o Executivo é fragmentado e etc. 

eu estou entrando no teu raciocínio. Eu não quero discutir aqui se é o Executivo, 

Legislativo, Judiciário, porque essa discussão é o que acontece.  

Quando alguém tem que assumir alguma coisa, isso é do Judiciário, a Comissão 

da Verdade é do Legislativo. Então, eles ficam delegando os poderes e a gente já entrou 

em uma discussão. Quando eu digo o Estado, é o Estado como um todo. Não é um ser 

abstrato como a gente já chegou a Brasília e ouviu de um representante de Relações 

Exteriores, quando a gente cobrou alguma coisa como familiar e dizer assim, o Estado é 

abstrato. Gente! Então nós estamos falando com quem? Essa questão da saúde eu 

gostaria, pensando, para não perder as esperanças já se disse assim, tem que ter uma 

mobilização da sociedade. Gente, é um gigante adormecido esse país. E eu não quero 

perder as esperanças, eu ainda quero morrer com esperanças que isso vai mudar. Então, 

por isso que a gente diz, que se mobilizem, que se faça, essas são as nossas bandeiras. 

Sempre é isso. Quem vai cuidar agora é a Justiça? É a Saúde? É não sei o que? 

Então, sempre está se delegando a alguém. Não sei se eu falei demais.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Claríssima.  
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A SRA. RITA SIPAHI – Eu quero esclarecer o seguinte, os Governos 

administram o Estado. Diversos Governos foram administrando e esse Governo atual, a 

Comissão de Anistia nesse Governo atual a partir de uma experiência muito concreta 

que aconteceu em São Paulo de um grupo de ex-presas políticas que resolveram contar 

sobre a experiência delas. Foram convidados homens, mas eles não aceitaram participar. 

Então, foram mulheres. Seis mulheres. Sob a coordenação da Lucia Coelho porque a 

Lucia atendeu a uma solicitação da Françoise Sironi, uma francesa que trabalha com a 

questão da tortura na França e também hoje na comunidade europeia que não conhecia a 

realidade da violência das mulheres no Brasil, e nós fizemos um grupo que durou seis 

meses e discutiu isso.  

Esse grupo, em um dado momento passou para a coordenação do Professor 

Cesarino. Então, a partir dessa experiência nós levamos a Comissão de Anistia à 

possibilidade de ampliar um atendimento como vinha sendo feito em São Paulo para 

outras pessoas que quisessem, que tivessem passado por tortura.  

 

 

A SRA. JANAÍNA TELLES – Rita tem muita gente que quer responder essa 

questão, e vai deixar...  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Gente, deixa eu coordenar 

isso.  

 

 

A SRA. RITA SIPAHI – E essa questão foi levada para a Comissão de Anistia 

do Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça que é o espaço onde hoje se 
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situa a Comissão de Anistia falou o seguinte, vamos pensar nessa condição do apoio 

psicológico para os nossos anistiados e os anistiandos que passaram pela Comissão. 

Então, como se faz isso? Quando a Dodora falou na tentativa de levar isso para outras 

instâncias e unidades do Estado, nós vimos... 

 

 

A SRA. JANAÍNA TELLES – Rita, a ação dos familiares desaparecidos do 

Araguaia que também pedia apoio psicológico está na OEA há pelo menos 15 anos. 

Essa ideia não é de agora.  

 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Eu não estou dizendo que essa ideia é de agora. Eu 

estou dizendo que a ideia, não estou dizendo que é de agora, em nenhum momento eu 

disse isso. Eu disse que isso se manifestou na Comissão de Anistia para que se entenda 

a partir dessa experiência, que não tinha acontecido no Brasil.  

 

 

A SRA. JANAÍNA TELLES – A experiência do Tortura Nunca Mais do Rio de 

Janeiro em atendimento a vítima tem quase 20 anos.  

 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Mas, eu estou falando que foi São Paulo que colocou 

essa questão. Eu não estou dizendo que o grupo. Tanto é que o grupo do Rio de Janeiro 

hoje é referência para esse trabalho, não somos nós daqui de São Paulo. Mas aí fizemos 

uma reunião em São Paulo, o Paulo esteve nessa reunião, fizemos uma reunião no Rio 
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de Janeiro com o grupo Clínica Política pensando como seria, como a gente organizaria 

uma rede. A gente pensava uma rede de atendimento no país todo, mas a universidade 

não podia pelo tipo de acordo, não existiria contrato para fazer ainda esse ano. As outras 

fórmulas foram pensadas e não conseguimos. A Federação dos Psicólogos queria ela ser 

o eixo da rede. Não deu. Elas também não podiam, é uma autarquia. Aí qual foi a saída? 

Sugerir, fazer um edital de convocação de instituições no país todo que possam atender 

anistiados e anistiandos porque são as pessoas que vão, nós temos 70 mil processos e 

são as pessoas que estão passando por lá que se observa na nossa experiência que cada 

vez mais precisa de um atendimento desse tipo. Precisa, estão doentes, muitos. Estão 

morrendo inclusive. E foi por isso que surgiu esse projeto, que é uma iniciativa parcial, 

é uma iniciativa que não tem, que vai começar ainda. O grupo do Rio de Janeiro entrou 

no edital, se candidatou. Aqui em São Paulo o SEDES também, representando o pessoal 

do Rio de Janeiro e o grupo da Beatriz que está aqui também. Então, é isso aí que está 

acontecendo, para que a gente possa se informar e não começar...  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Finalmente aflorou. Espera 

aí, Marcelo, você não vai me pautar. Então, vamos encerrar.  

Demorou, aos 47 do segundo tempo a discussão começou. Então, o que eu vou 

fazer? Eu vou agradecer a Janaína ter trazido a Fabiana. A Maria Rita veio. E o gato 

subiu no telhado e a discussão começou. Só que é um outro debate. Vamos fazer outro 

debate para ver todas as consequências dessa maravilhosa iniciativa.  

Já vamos para as considerações finais. Agora vocês duas falam e a gente encerra. 

Tudo bem? Fabiana.  

 

 

A SRA. FABIANA RUSSEAU – (fala em língua estrangeira.). 
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A SRA. MARIA RITA KEHL – Vou ser muito breve. Foi muito bom escutar. 

Eu estou em processo de permanente aprendizado desde que fui nomeada. Espero que 

minha cabeça dê conta de tudo que foi escutado, mas eu só quero pedir nessa questão 

específica de atendimento á vítimas, porque o nosso relatório final, 2014 vai ter, eu acho 

que o argentino também deve ter tido, uma parte de recomendações da Comissão da 

Verdade. Evidentemente que são recomendações, não são ordens, mas nós esperamos 

que essa recomendação tenha alguma consequência. Então, por exemplo, se vocês 

quiserem redigir na questão do tratamento às vítimas algo que nós possamos 

transformar em uma recomendação, eu agradeceria. Porque não é que eu não possa 

fazê-lo, mas como vocês estão trabalhando com isso, talvez possam colocar de uma 

maneira mais objetiva, com alguns fatos, uma coisa sintética que seja incluída nos 

relatórios. Em geral, todas essas demandas, além de serem discutidas assim, assembleias 

coletivas, se alguns grupos que trabalham tiverem recomendações e quiserem pedir que 

a gente encaminhe, que possam redigir de uma maneira muito objetiva porque não vai 

poder ser uma tese de mestrado. Eu também não posso redigir sozinha, porque nós 

somos sete, e, por exemplo, eu acho que não haveria nenhuma objeção de incluir no 

relatório final. E a gente espera que esse relatório também tenha efeito sobre o Estado. 

Não só sobre a sociedade inteira. Muito obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria te pedir desculpas 

que você se inscreveu e eu não tive como te dar a palavra. E também vi outras menções 

de inscrição posteriores, mas a gente tinha um compromisso com as pessoas convidadas 

de encerrar às 17 horas. Eu quero agradecer a Fabiana, a Assembleia Legislativa, o 

Instituto de Psicologia da USP e todos que tiveram aqui presentes com o compromisso 

dessa discussão continuar. Porque a partir da publicação do edital do Ministério da 

Justiça sobre esse caso, inclusive trouxemos o Professor Tykanori ontem pelo 
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Ministério da Saúde, era uma discussão que não tinha vindo a público e não tínhamos 

conhecimento. Felizmente, graças à vinda da Fabiana Rousseau, a Rita Sipahi também 

tinha me procurado para que esse assunto fosse discutido. O assunto veio a toma e nós 

temos chance de discutir em reuniões abertas, gravadas, com televisão, uma coisa que é 

do interesse de todo povo brasileiro. Muito obrigado. Está encerrado.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

6/12/2012 

 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT  -  ... o que tiveram que mandar 

um italiano Sândalo Bernardino (?) para ser bispo numa colônia alemã em Santa Catarina, 

Blumenau e quando o Dom Luciano, que foi o meu bispo lá na  Lestion (?), que eu era da 

Lestion, morreu naquele acidente, teve o acidente perto de Mariano. Eu falei “mas que 

dom, que mal que esse homem fez para a humanidade para ser exilado lá em Mariano, 

naquele, se não é o fim do mundo, pelo menos é o começo do mundo.  

 

O SR. ANGÉLICO  - A sua pergunta é safada, pode desligar para mim. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Desligo. 

 

O SR. ... - Vocês estão me investigando, querendo ... Eu não sou revanchista, não 

sou, ... aqui no Brasil passou (inaudível), querer colocar alguém  na cadeia. Mas a respeito 

de uma coisa ... esses militares que torturaram, que prenderam você e prenderam tantos e 

tantos, que prenderam a querida Dilma, quem diria, quem diria, por isso que o Dom Paulo 

Evaristo ... (inaudível) ... muito mal, em fevereiro do ano passado, lá na semi-UTI do 

Hospital Santa Catarina, aí ele me mandou um recado: “Angélico, vem cá rezar comigo”, 

me mandei para lá, ele estava na cama de pijama, aí ele falou “quero que você reze a 

missa”. “Tá bom”, naquela mesinha  desse tamanho anexa à cama eu rezei a missa, ao 

término eu falei “D.Paulo ...”, ele “O Senhor esteja..,.”,  “está morrendo e está cantando”. 

Aí acabou, ele falou “vem cá”, dei a volta, ele falou para mim “confiança, vamos avante, de 

esperança em esperança, na esperança sempre”. Ele falou “entendeu?”  e eu falei “entendi 

sim senhor”. E a semana passada, falando de esperança, ele falou “não só de esperança não, 

temos que  ter sonhos utópicos”, falei “está ótimo”, noventa e num anos. Então realmente, 

eu acredito realmente  nisso ... 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  O que você quer falar da 

Comissão da Verdade. 

 

O SR. ANGÉLICO - Volto para a Comissão da Verdade. Quem é que duvida que 

eles fizeram barbaridades, digo uma vez, eu vi a ossada do ...(inaudível) Muitos anos eu 

celebrei a missa no Memorial aqui do Cemitério do Perus, estavam enssacados os ossos, 

tinha muita gente  lá, da luta, da libertação ... Então não há dúvida a respeito disso, que 

reabilitem esse, que reabilitem todos os que lutaram. Não é maravilhoso que um 

metalúrgico, memoráveis reuniões em Euclides lá, no estádio, um metalúrgico sem um 

dedo na mão tenha sido Presidente da República, coisa extraordinária, inacreditável, que  

uma mulher, devo dizer, eu me intitulo como um batalhador, de nada de discriminação e 

tal, e negros e tal, gays, é gente, temos que respeitar, é a minha tese.  Devo dizer que 

quando o Lula indicou a Dilma, eu que sempre me bati  pelas mulheres e tal, uma beleza 

que as mulheres, eu falei “pisou na bola”, eu falei “mas será que eu não estou com 

preconceito”. Aí eu quis argumentar comigo mesmo, acho que o povo brasileiro não quer... 

(inaudível), é um negócio espantoso que uma mulher que tenha sofrido na repressão, tenha 

sido presa é Presidente da República. Nós estamos com a alma lavada, mas eu não estou, 

sabe por que não estou?  Porque nós temos que educar a juventude, educar. Como tem uma 

Rodovia Castello Branco, como tem o Minhocão, Costa e Silva, como tem municípios 

Presidente Garrastazu Médici?  Entendi, que não haja revanche, eu estou de acordo... 

 

A SRA. ... - Mas o senhor acha que ele pedir a punição dos colaboradores é 

revanche? 

 

O SR. ANGÉLICO - Olhe, pedir punição no sentido de ir para a cadeia, isso e mais 

aquilo, aqui no Brasil eu acho que temos exemplos diferentes, a Argentina, Uruguai, Chile 

e tudo mais, mas o que eu  não posso suportar... porque eu já sei, eu já sei que eles foram 

bandidos e torturaram, o que eu não posso admitir é que sejam glorificados e que na testa 

desses que torturaram aqui estavam pessoas que hoje tem nome de cidade, de praças. Aqui 

em São Paulo. Como eu posso dizer que foi um tempo de chumbo, um tempo de 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



 3

obscurantismo, estamos dando títulos a esses que foram os golpistas e que quiseram 

simplesmente dar o golpe, não para salvar  o Brasil do Partido Comunista, mas as reformas 

de base e que a direitona econômica e tudo mais se serviu e o Exército foi manipulado e 

rasgou a Constituição que eles deviam preservar e esses são Rodovia Castello Branco, 

Minhocão Costa e Silva, vai dormir com um negócio desse. Eu gostaria que a Comissão da 

Verdade fizesse uma menção a isso, nem estou pedindo para que tirem, porque não estou 

por aí, mas uma menção eu acho que é de justiça. 

 

A SRA. ... - Aqui D. Angélico consta que após críticas feitas ao governador Sodré, 

nesse jornal  do Arquidiocese, que é o “Diário de Notícias”, foi detido, enquadrado na Lei 

de Segurança Nacional. 

 

O SR. ANGÉLICO - Quem eu? 

 

A SRA. ... - Sim. 

 

O SR. ANGÉLICO - Eu nem sei, acho que fui. Eu nunca me interessei. Eles me 

judiaram entendeu, mas nunca me detiveram por mais de um dia, nunca me colocaram na 

cela. 

 

A SRA. ... - Mas o que o senhor foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, o 

senhor não se recorda disso? 

 

O SR. ANGÉLICO - Não,nem procurei investigar. 

 

A SRA. ... - E quem fez isso aqui? 

 

O SR. ANGÉLICO - A diretora que fazia, distribuía e corrompia e mentia e assim 

por diante. 
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A SRA. ... -  O senhor manteve contato com presos políticos no período que eles 

estavam  nas prisões? 

 

O SR. ANGÉLICO -  Na prisão não, quem era o diálogo, que tinha realmente costa 

larga para isso era D. Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas o senhor adotou alguns, 

porque tem o marido da Amelinha, o César, que o senhor adotou e mandava cartas para ele. 

 

O SR. ANGÉLICO - Isso eu tinha, quem me procurava... 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO  - PT -  Nós estamos procurando 

essas cartas. O César não está bem de saúde e está numa situação difícil, mas ele me contou 

que o senhor o adotou como preso político e foi muito importante. 

 

O SR. ANGÉLICO - Eu tinha aberto compromisso com esse pessoal, não me 

arrependo. 

 

A SRA. ... - O senhor trocava correspondências com eles então? 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO  - PT -  Eu vou mandar a cópia das 

cartas para o senhor localizar, que o senhor trocava com o César. 

 

O SR. ANGÉLICO -  Eu sou muito relaxado nisso de arquivo, muito, fui deixando 

as minhas... onde eu saía eu deixava as coisas. E esse daqui tudo recebi agora. 

 

A SRA. ... - Que bom que eles  reuniram... Só para terminar... 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



 5

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO  - PT -  Eu me emocionei e fiquei 

mais quietinho. 

 

A SRA. ... - O senhor deu como exemplo essa pessoa, esse estudante que procurou 

o senhor para ir à Argentina, pediu ajuda financeira, o senhor tem outros casos como esses, 

que o senhor se lembra, ou de pais de presos políticos que tenham procurado o senhor. 

Imagino que haja muitos casos? 

 

O SR. ANGÉLICO - Olhe minha irmã, aí a gente misturava  tudo, a minha 

frequência era o Carandiru, eu era mais na questão de preso lá no Carandiru e  não vem o 

caso, mas me lembro até uma vez com o  Frei... que era padre Pastoral Carcerária e que 

estava muito misturado com presos políticos também, ele, não sei se está vivo, depois foi 

monge lá em Ribeirão Preto. Eu fui falar com o Mario Covas e sobre o Carandiru, numa 

ocasião eu fui ao Carandiru e voltei horrorizado. Tinha lá umas prisões, onde estavam os 

débeis mentais, mas desculpa a comparação, que eram os meus irmãos ... mas pareciam... 

Numa outra cela estava outro, era um mal cheiro, ele estava envolvido na merda, ele 

mesmo, uma coisa que ... eu fui lá com Mario Covas, que eu conheci também em 

circunstâncias que nós invadimos a sua subprefeitura de São Miguel, que ele mandou sair. 

Eu falei “não, não vamos sair, quero conversar com o senhor”. E aí ele era ... mas um 

homem digno... (inaudível) e agora é de outro partido, pior ainda ... eu fui com o Agostin, 

falei “não é possível”, Mário Covas bateu na mesa e falou “vou desativar aquela merda”. 

Depois foi desativada, mas a minha presença era mais com presos comuns, quem era mais 

ligado ao preso político era D.Paulo e ele chamou aí, e era isso mesmo que ele podia fazer, 

porque uma coisa é ser bispo auxiliar e outra coisa é ser cardeal arcebispo. Cardeal 

Arcebispo de São Paulo é isso, eles respeitavam, tinha voz. Então não me lembro assim que 

tenha, seguramente famílias também vieram, mas era tudo misturado ... carcerário. E 

também não era o meu campo de responsabilidade, o meu campo era mais posição sindical, 

era pastoral operária e assim por diante. Tempo glorioso do Brasil, tempo de resistência, 

anos de chumbo, isso eu lamento, com políticos aí, empresários que nadavam em dinheiro e 

eles quiseram defender aquele ... alicerçando-se na ditadura. E hoje  ... é ser democratas, 

essa hipocrisia que me deixa furioso, como eu sou furioso com a política de Israel, com a 
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política dos Estados Unidos e o Irã, sou francamente contra tudo quanto é arma, armas 

atômicas muito mais, mas por que estão preocupados com as armas atômicas do Irã, se eles 

têm depósitos de armas atômicas, é hipocrisia, a hipocrisia sempre me enerva e me irrita. E 

comandante, esse é um velho amigo!!  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO  - PT -   O senhor lembra que levou o 

Melinon (?) para aquela congregação  americana boa para São Miguel Paulista?  Daniel, 

Jairo e todos aqueles malucos, a Gabriela está morando lá em João Pessoa. 

 

O SR. ANGÉLICO - Puxa vida, vou telefonar para ela hoje. Vou, ela está ... 

porque ela faz aniversário hoje, é aniversário dela, eu vi hoje de manhã. Ela está lá perto de 

Natal.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO  - PT -  Mas o senhor levar  uma 

congregação americana da teologia  da libertação para morar nas favelas do Ermelino 

heim? 

 

O SR. ANGÉLICO - Eu tive a alegria, meu irmão, veja bem, de trazer essa 

congregação aqui para a Brasilândia e escute só neste domingo eu vou estar reunido lá das 

oito e meia até às dezesseis horas com um grupão lá no Jaraguá, liderado pela irmã 

Carolina, que é uma norte-americana de Meri...  eles vieram para cá. Eu digo para eles 

“vocês representam o povo norte-americano” 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO  - PT -  Mas o senhor formou uma 

geração lá... Falcone, Amaral Júnior, Paulo Bezerra... 

 

O SR. ANGÉLICO - Ontem, sabe onde eu fui almoçar, uma vergonha, porque a 

gente conhece aqui, anda para cá, pela primeira vez, depois de anos e anos em São Paulo eu 

fui ao Mercadão e fui comer um pastel no Mercadão, com quem? Com o Paulo Bezerra, 
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com o Juliano, que é um espanhol, aqueles bons daqueles tempos e com o Padre Devair, 

que me chama de pai, porque o ordenei padre  ... (término da gravação)  
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

12/11/2012 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Bom dia a todos. 

Inicialmente eu queria compor a mesa. Primeiro convidar a Dra. Rosa Cardoso, 

Presidente da Comissão Nacional da Verdade para vir para a mesa. Quero pedir ao Ivan 

Seixas para compor a mesa também pela Secretaria da Comissão Nacional da Verdade. 

Professora Dra. Maria Rita Kehl que acabou de chegar. 

Hoje com base no termo de cooperação entre a Comissão Nacional da Verdade e 

a Comissão Estadual da Verdade, nós vamos fazer essa sessão conjunta de hoje, tendo 

por base o depoimento da Suzana Lisboa. E as testemunhas serão Fernando Morais e 

Ricardo Carvalho.  

Hoje, Oficialmente o Estado brasileiro através da Comissão Nacional da 

Verdade vai acolher os depoimentos sobre o caso Luiz Eurico Ferreira Lisboa com o 

depoimento de Suzana Lisboa. Então, quero que a Suzana também já venha para cá, 

para a mesa, para dar o seu depoimento enquanto nós aguardamos as testemunhas. É 

com muito orgulho que estamos recebendo o nosso amigo, nosso irmão, o Deputado e 

advogado dos presos políticos Airton Soares. Airton, gostaria que você sentasse nessa 

mesa por tudo que você lutou e por tudo que você significa na luta do povo brasileiro. 

Recebendo a nossa querida Rosa Cardoso.  

Rafael Martinelli, nosso companheiro Rafael, sempre presente. Bia Pardi. Queria 

justificar a ausência da Amelinha. O Cesar Teles, seu companheiro está com problemas 

seriíssimos de saúde. O Deputado Airton Soares está aqui pela Comissão da Verdade da 

OAB de São Paulo.  
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Inicialmente a atriz Dulce Muniz vai fazer a leitura, queria até que 

providenciasse um microfone sem fio para ela ficar mais liberada. A Dulce vai fazer a 

leitura da carta da Dona Felícia, mãe da Isis desaparecida política. Então, nós 

preparamos esse documento hoje para que a Comissão Nacional da Verdade tenha 

ciência e incorpore o depoimento da Dona Felícia antes de sua morte, sobre o 

desaparecimento de sua filha Isis. Com a palavra, a Dulce Muniz.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Excelentíssimo Senhor Deputado José Bonifácio, 

líder da Arena. Lemos hoje nos jornais e ficamos perplexos com a resposta que nos foi 

dada a respeito do desaparecimento da nossa filha Isis Dias de Oliveira, presa pelo 1º 

Exército no dia 28 de janeiro de 1972, na Guanabara. É muito fácil, Sr. Deputado, ao Sr. 

Ministro da Justiça declarar que minha filha está foragida. Foragida de onde? De qual 

prisão? De qual quartel? De qual ilha? De qual base aérea? É esse o exato paradeiro 

dela? Uma filha que nunca ao se afastar de casa, carinhosa e amiga, deixou-nos sem 

notícia, ficaria agora mais de três anos e dois meses em completo silêncio? O que 

queremos, eu sua mãe, e em nome de seu pai que está enfermo, de seus irmãos, de 

nossos amigos e não só como familiares de uma jovem moça desaparecida nos órgãos 

de segurança de nossa tão querida pátria. É sabermos depois de três anos e dois meses 

de angústia somente uma coisa, seu exato paradeiro. Se se encontra no reino dos vivos 

ou se se encontra na santa paz do Senhor.  

10 de abril de 1975,  

respeitosamente,  

Felícia Nardine de Oliveira. 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



3 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Então era importante o 

registro desse documento, embora hoje o dia vai ser reservado aos dois casos, Luiz 

Eurico Ferreira Lisboa pela manhã e Eduardo Leite Bacuri à tarde.  

Sem mais delongas eu passo a palavra a Suzana Lisboa para que ela tenha o 

tempo que for necessário para fazer o seu depoimento.  

Dra. Rosa Cardoso – Caríssimos companheiros da mesa e do auditório, eu vou 

fazer uma intervenção muito breve. Eu queria salientar a importância desta sessão de 

hoje. Embora sejamos poucos para a importância, eu tenho certeza da divulgação que 

foi feita do evento, mas tenho certeza que a chuva atrapalhou muito o comparecimento 

das pessoas, desde inibindo com as notícias que são dadas, os quilômetros de 

congestionamento com o trânsito, e até mesmo com as dificuldades de tomarem um taxi 

para vir até aqui, porque aqui é mais difícil o deslocamento de ônibus ou até de metrô. 

Aliás, estou falando isso, mas não tenho certeza, porque moro no Rio de Janeiro, mas é 

o que eu entendi. Eu mesma passei mais de uma hora pela rua procurando taxi, depois 

de ter marcado um taxi no hotel que jamais apareceu.  

Bom, mas eu queria chamar a atenção para a importância desta sessão, e com ela 

a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Rubens Paiva se unem para uma série 

de audiências e o que nós pretendemos com essas audiências é expor, é desnudar o 

caráter do regime militar, da ditadura militar, do golpe civil-militar que nós vivemos. 

Uma ditadura extremamente violenta que não obedeceu as suas próprias Leis, que não 

obedeceu as Leis de guerra, que combateu de uma forma extremamente infame, usando 

uma estratégia e uma técnica infame, que é a tortura e os casos de hoje salientam muito 

bem o que aconteceu. São dois casos exemplares, o do Bacuri e do Luiz Eurico, para 

mostrar como essa Ditadura atuava. E aliada a essa violência desmedida e infame, eles 

usavam a mentira, um traço constitutivo a mentira, o ocultamento, a dissimulação que é 

um traço constitutivo também das ditaduras, e muito particularmente das nossas, que 

escondeu, mentiu, deu respostas absolutamente inverossímeis e mentirosas aos próprios 

crimes que ela cometeu. Na linha dessa mentira eu queria falar, queria prestar contas 

aqui porque na última sessão em que nós estivemos eu recebi uma documentação, três 

pastas feitas pelos três órgãos, pelas três pastas, da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica entregues em 1993 que era um relatório sobre mortes e desaparecimentos. 
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Um relatório sintético apresentado por cada uma dessas pastas, o que significava que 

naquela época se eles fizeram um relatório, eles tinham um acervo de informações para 

ter baseado aqueles relatórios nas informações que eles tinham. Recentemente a 

Comissão Nacional da Verdade perguntando e lutando para reestabelecer, para ter esse 

acervo que para nós é uma questão fundamental. É de suprema importância mesmo 

sabendo que vamos encontrar nele registros, algumas vezes, muito deturpados do que 

aconteceu por muitas razoes, mas nessa imensa colcha de retalhos que serão essas 

informações, nós poderemos a partir daí saber de mais algumas coisas, ter mais algumas 

informações. E nessa luta que a Comissão Nacional da Verdade vem desenvolvendo e 

que procurou o Ministro da Defesa, hoje o Amorim, para receber essa documentação e 

nós recebemos a informação de que esses documentos estavam destruídos. Então, nós 

começamos uma discussão que tem um documento, eu não sei se esse documento já está 

no nosso site, mas é um documento em que nós questionamos, nós apresentamos a 

legislação vigente à época e a Legislação que está em vigor mostrando que documentos 

em nenhum momento, apesar de o Ministro Jobim ter dito que documentos teriam sido 

destruídos segundo a legislação da época, em nenhum momento houve uma legislação 

que permitisse destruir documentos sem que isso ficasse registrado e tivesse duas 

testemunhas. Se isso aconteceu, foi crime. Então, nosso documento, a nossa contestação 

cita a Legislação e termina fazendo uma série de indagações pedindo outra vez. Nós 

estamos nesse confronto, o documento que nos foi entregue aqui é uma prova de que a 

resposta que nós recebemos e que diz que a partir de 1989 os documentos foram 

destruídos é uma mentira, então, é uma prova que vai ser significativa para nós, e nós 

estamos em uma situação de confronto com o Ministério, com as três pastas exigindo 

isso, se nós não conseguirmos nós vamos entregar isso. Isso são crimes que foram 

cometidos, o Ministério Público terá que tomar as suas providencias, e esses crimes não 

estão cobertos pela Lei de Anistia, e de outro lado nós vamos e não podemos explicar 

quais são esses caminhos alternativos, mas estamos prevendo caminhos alternativos, 

sempre temos que ter um plano alternativo para tentar obter essa informação que nós 

sabemos que existe. Nós sabemos que podem estar em prédios públicos, podem estar 

em acervos particulares de militares que levaram isso para as suas residências, seus 

sítios, e pode estar em algum lugar esses documentos. Ainda existe uma parte desses 

documentos e essa vai ser uma das lutas da Comissão Nacional da Verdade.  
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Voltando a nossa audiência de hoje, eu sei que ela vai ser muito importante para 

a opinião pública, para a sociedade brasileira. Tem uma notícia que não é uma notícia 

discursiva, mas é a voz, o testemunho das vítimas, dos familiares contando exatamente 

o que aconteceu, contando essa história tão bárbara que nada, nenhum relato sobre ela 

pode ser mais agudo, mais tenebroso do que ela própria explicada como ela ocorreu.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Antes de passar a palavra 

para a Suzana vamos combinar o tempo. A gente podia levar essa sessão até meio-dia e 

meia. Você teria uma hora para falar, meia hora para cada testemunha, para a gente 

encerrar os trabalhos amanhã. Então, sem mais delongas, com a palavra, Suzana Lisboa.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Bom dia a todos e todas. É muito emocionante 

estar aqui. Eu acho que é o coroamento de uma luta de muitos anos, a minha 

especificamente começou em 1979 quando eu saí da clandestinidade em 1978 e em 

1979 me integrei a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Então, 

é um momento muito forte para mim e acho que para todos nós.  

Bom dia. Eu queria, acho que a carta da Dona Felícia é uma coisa que nos 

emociona muito porque ela foi. Ela, a Maria Augusta, a Dilma foram as mães, as 

mulheres mais idosas, o Professor Morais, pai da Sonia, foram as pessoas que nos 

incentivaram e que nos deram forças todos os dias para a gente seguir lutando. E queria 

de uma forma muito expressiva, já que isso é para a história, eu não consigo achar outro 

termo, eu queria lamentar e com muita força mandar todas as nossas energias para a 

Amelinha e para o Cesar Teles.  

Acho que a descoberta da história do Luiz Eurico foi muito significativa para os 

familiares de mortos e desaparecidos, porque foi o primeiro desaparecido político que 
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nós localizamos enterrado com nome falso no Cemitério de Perus, em São Paulo. O 

Luiz Eurico passou a fazer parte da lista dos desaparecidos. O último contato que eu tive 

com ele foi no dia 19 de julho de 1972. Nós militávamos na Ação Libertadora Nacional, 

esse último contato que eu tive com ele foi em Porto Alegre, onde nós estávamos à 

época vivendo clandestinos, eu vim para São Paulo, fiquei um mês aqui e nunca mais o 

encontrei. Mesmo na clandestinidade eu consegui fazer chegar a denúncia do 

desaparecimento dele. Então, a história dele fez parte já das primeiras listas de 47 

desaparecidos que foram as primeiras a serem divulgadas apesar da ausência dos 

familiares, como eu estava clandestina, a família também não comparecia. Ele tinha 

sido condenado. Eu trouxe aqui e acho que depois eu faço essa entrega para a Comissão 

em Brasília, para vocês não carregarem quilos de papel, mas eu trouxe duas coisas que 

eu achei mais marcantes e interessantes. Primeiro é a condenação dele em um processo 

estudantil lá em Porto Alegre. Ele era um dirigente estudantil da União Gaucha dos 

Estudantes Secundários que não tinha sido fechada pela Ditadura, e eram presos 

frequentemente em função ou na véspera de quaisquer mobilizações estudantis, e numa 

delas em que o Grêmio Estudantil do Colégio de Castilhos, que é um colégio tradicional 

na cidade, tinha sido fechado e os estudantes tinham montado uma barraca na frente da 

escola onde funcionava o Grêmio Livre e colheram abaixo-assinado para a reabertura do 

Grêmio que foi entregue para a direção da escola.  

O diretor da escola chamou o DOPS, ele foi preso lá dentro junto com o Claudio 

Antonio Gutierrez que sobreviveu a Ditadura, mora em Porto Alegre. Foi aberto um 

inquérito, inicialmente eles foram inocentados pela audiência na auditoria militar. O 

Luiz Eurico inclusive compareceu a audiência, eu tinha me casado com ele e isso era 

abril ou maio de 1969 e depois em novembro de 1969, inclusive na época que a gente 

achava que não tinha mais recursos, a gente ficou sabendo da condenação dele e dos 

dois a seis meses de prisão pela absurda tentativa de reabertura de uma entidade legal; 

foram condenados a seis meses de prisão pela tentativa de reabertura do Grêmio do 

Julinho, porque é assim que ele é conhecido. E assim imediatamente nos passamos à 

clandestinidade, e o Luiz Eurico veio a desaparecer em 1972. Eu comecei a me reunir 

com os familiares de mortos e desaparecidos em abril de 1979. Fui buscada em casa 

pelo Sergio Xavier Ferreira, que vem a ser primo do Carlos Alberto Soares de Freitas, o 

Breno, dirigente da VAR-Palmares desaparecido. Foi ao Rio Grande do Sul e me 
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procurou, eu ainda não tinha com a saída da clandestinidade, participado desses 

movimentos pela Anistia. Tinha recebido uma orientação errada de que era melhor os 

presos envolvidos na luta armada ficarem de fora naquele início para não parecer uma 

provocação. Hoje em dia quando eu me lembro disso, dessa orientação que eu recebi, eu 

lembro muito da coisa do revanchismo, que é uma coisa que nos acompanha na nossa 

vida até hoje. Mas eu inicialmente não participei.  

Eu tinha recebido na época, fiz diversas entrevistas e denúncias desde que eu 

voltei ao Rio Grande do Sul com a história do Luiz Eurico, e quando eu me preparava 

para participar daquele primeiro encontro da Anistia no Rio de Janeiro e eu tinha 

casualmente sido procurada por uma pessoa muito próxima. Eu vou dar esse exemplo só 

para que fique registrado o que eles faziam com os familiares, porque logicamente eles 

diziam que os nossos familiares estavam vivos. Então, tinha uma pessoa muito ligada a 

minha família que me procurou perguntando, dizendo que tinha uma relação familiar 

umbilical com o Otávio Medeiros, que na época era chefe do SNI e que poderia me dar 

alguma resposta sobre o Luiz Eurico, se eu queria que ela perguntasse. E eu falei, claro. 

Pode perguntar.  

E pouco tempo depois ela me procurou dizendo que ele iria buscar essa 

informação e que ele me daria dois tipos de resposta. Ou não sei nada, ou se ele 

identificasse que ele estava morto e enterrado em tal lugar, ele até poderia me dizer, mas 

eu não poderia fazer uso público dessa informação. Que como era uma coisa muito 

pessoal, era para a minha certeza íntima, e eu fiquei meio assim, mas falei, tudo bem. 

Vamos ver o que ele vai me dizer. E aí passou um tempo e essa moça chega à minha 

casa e claro que não era sempre que ela estava com ele, quando ele ia a Porto Alegre ele 

ficava na casa da família dela, era uma história pessoal. Passou um tempo e ela entrou 

na minha casa chorando dizendo que o Luiz Eurico estava em Montevidéu, casado, 

feliz. E eu levei um susto enorme. Eu acreditei, por incrível que pareça, o Ivan e o 

Serginho sempre brincaram comigo perguntando como eu tinha acreditado. Eu acreditei, 

porque eu achei que era uma trama tão pessoal que eu, o cara não podia não dizer isso. 

E eu disse para ela, você me dá o endereço dele que eu publicamente vou retirar ele da 

lista de desaparecidos. Para nós, seria uma grande derrota. Para a luta dos familiares que 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



8 

 

 

recém se iniciava seria uma grande derrota um desaparecido aparecer vivo. Porque aí 

colocava em suspensão todas as nossas denúncias, que a gente começava a organizar.  

Nesse meio tempo eu fui para o Congresso no Rio de Janeiro, eu pensava em ir 

direto do Rio de Janeiro para Montevidéu. Eu ia fazer uma escala em Porto Alegre, meu 

irmão ia comigo porque ele que ia pegar o endereço e a gente ia para Montevidéu. Eu 

cheguei ao Rio de Janeiro e encontrei a Iara Xavier Pereira que voltava do exílio, tinha 

sido minha companheira de militância na ALN e ela me informou do Cemitério de 

Perus que eu não conhecia. A família dela estava toda exilada, uma das tias dela que 

vivia no Brasil tinha procurado os seus sobrinhos, Alex de Paula Xavier Pereira, 

militante da ALN que foi morto em janeiro de 1972 e o Iuri Xavier Pereira que foi 

morto em 14 de junho de 1972. Então, essa tia procurava os dois e nunca encontrou. 

Muitos anos depois ela foi enterrar o marido em um convênio que ele tinha no 

Cemitério de Perus. E ela pediu para ver os livros. Ela não conhecia aquele cemitério. 

Então, ela achou o corpo do Iuri e no dia da morte do Alex tinha um nome que ela 

conhecia, que era Álvaro Lopes Peralta, e ela foi em casa, viu a nota Oficial dos órgãos 

de segurança que dizia, Alex de Paula Xavier Pereira, que usava o nome falso de João 

Maria de Freitas, e Gelson Reicher, que usava o nome falso de Emiliano Sessa, foram 

mortos hoje em um enfrentamento com os órgãos de segurança. Então, aquele João 

Maria de Freitas era o Alex. A ditadura sabia quem ele era e o enterrou por nome falso. 

Nós nunca tínhamos procurado pelos desaparecidos em cemitério e o Ivan Seixas que 

estava junto tinha informação do uso do Cemitério de Perus, por causa do pai dele que 

foi o primeiro preso político a ser levado para Perus. A Iara e eu tivemos cinco minutos, 

pegamos um avião para vir para São Paulo, o Ivan e o Serginho vieram de ônibus 

morrendo de medo do que a gente ia fazer, porque achavam que a gente estava muito 

enlouquecidas. Do próprio aeroporto nós fomos para o Cemitério de Perus e no 

cemitério, olhando o livro de registros eu encontrei no dia 3 de setembro de 1972 como 

tendo sido morto no dia três de setembro um Nelson B. que eu achei que era ele. 

Naquela época a gente se correspondia ás vezes por uma coisa que o Correio tinha que 

era Posta Restante. Então, algumas vezes eu me correspondia com o Luiz Eurico, 

quando a gente se desencontrava, por Posta Restante. E era Nelson Bueno. Mas eu tinha 

me esquecido do nome. Eu vi aquele Nelson B., quando eu vi aquele nome eu tive a 

certeza íntima que era B de Bueno, e que era ele. O laudo dele falava do encontro de um 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



9 

 

 

corpo em uma pensão, tinha um endereço no bairro da Liberdade, e falavam que o laudo 

dele tinha sido assinado pelo Otávio D’Andrea, que na época não era um dos médicos 

legistas que a gente conhecia. A gente tinha uma lista de médicos legistas que 

assinavam laudos. E no cemitério, logicamente, nós encontramos muitos outros que não 

sabíamos onde estavam. Não era só o Iuri e o Alex que estavam lá. Eram muitos dos 

nossos companheiros que tinham sido mortos. E aí nós montamos uma investigação, eu 

fui à pensão junto com o Ricardo Carvalho que era repórter da Isto É e com o Helio 

Campos Melo que era fotógrafo. Nos apresentamos, eu como mulher do Nelson Bueno 

que tinha desaparecido de casa, e o Ricardo, um dos dois era meu irmão, acho que o 

Helio Campos Melo que era mais loirinho era meu irmão, e o Ricardo Carvalho era 

irmão do Luiz Eurico. Assim que a gente se apresentou, mostrou a foto dele e todo 

mundo reconheceu que aquele era o Nelson Bueno. Aí a gente, enfim, foi uma 

descoberta incrível exatamente porque no momento em que eu tinha a certeza íntima 

que eu ia encontrar o Luiz Eurico em Montevidéu. sei lá porque, porque ele tinha me 

abandonado. A pressão dizia isso, eles abandonaram vocês. Então, eu fiquei muito 

evidentemente, muito mexida. E aí nós resolvemos, eu nem voltei para Porto Alegre na 

época, nós montamos um comitê de investigação e começamos a percorrer os cemitérios 

para tentar encontrar outros com os nomes falsos que a gente tinha, não só em Perus 

como nos outros cemitérios. Vila Formosa, Vila Alpina, aquele que pegou fogo, aquele 

que não existe mais.  

Nesse meio tempo, esse encontro foi em abril e nós só fizemos a denúncia no dia 

da votação da Anistia que foi em agosto, eu não vou conseguir lembrar em que época, 

não sei se o Ivan lembra. Nós íamos ao cemitério e eu não tenho, não sou religiosa, não 

tenho religião alguma. Mas a relação de ter encontrado os nossos no cemitério era uma 

coisa muito forte, porque a ditadura tentou esconder, mas eles estavam lá. E não estava 

só o Luiz Eurico, estavam os meus companheiros de militância política que tinham sido 

assassinados sob tortura. Estavam os filhos, os irmãos dos familiares que estavam ali, 

porque de repente todos eram a nossa família. Não era só o Luiz Eurico que estava ali. 

Éramos todos familiares. E a gente levava flores para o cemitério, percorríamos todas as 

sepulturas. Eu estava com a Iara, eu acho. Eu não me lembro se o Ivan estava junto, e 

nós colocamos flores em todas as sepulturas, que na época eram umas dez no mínimo. 

Posso fazer a conta, talvez mais de dez. E quando nós estávamos na administração nós 
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vimos que dois homens percorriam as sepulturas, pegavam as flores, jogavam no lixo. E 

nós dissemos, até aqui eles vinham atrás de nós.  

Para nós ficou óbvio o seguinte, eles já descobriram que nós descobrimos, daqui 

a pouco eles vão mexer em tudo e nós não vamos poder fazer a denúncia da história do 

Luiz Eurico no Congresso Nacional. Enquanto o projeto do Figueiredo nos dava um tal 

atestado de morte presumida, que era isso que ele dava para os familiares desaparecidos, 

nós apresentávamos ali a descoberta do corpo do Luiz Eurico e do Denis Casemiro, que 

também era desaparecido político e que os dados dele estavam alterados, na idade e 

outras coisas, no registro dos livros.  

Nós fizemos essa denúncia logo após a votação do projeto da Anistia. O Jarbas 

Passarinho gritava de lá de cima, vai procurar marido. Porque nós fizemos uma nota que 

eu guardei e está escrito assim, eis aqui o paradeiro de dois desaparecidos. Então, nós 

estávamos nas galerias e a gente jogava aquela nota lá embaixo para os deputados. E o 

Ivan também começou a discutir com o Cantídio Sampaio que também não me lembro 

do que o Cantídio Sampaio dizia, e o Ivan dizia, você é um torturador. Mas o Passarinho 

gritava para mim, vai procurar marido, que é uma coisa que eu nunca me esqueci. Como 

é que ele dizia uma coisa dessas de dentro do plenário do Senado para mim que estava 

fazendo uma denúncia que era a história da minha vida?!  

Então, foi assim, antes desse momento nós procuramos um inquérito, porque 

tinha que ter um inquérito de suicídio e não encontramos documento algum. Depois da 

denúncia, apareceu um inquérito, apareceu um processo. Até eu ter acesso a esse 

processo foi muito difícil. Pulei um pedaço aqui onde o Fernando Morais estava 

presente. E antes de a gente fazer a denúncia, uma das coisas que a gente fez  foi ir no 

IML ver se tinha as fotos daquele corpo, de Nelson Bueno. Como eu imaginava que 

teria a foto, nós montamos um esquema e todo mundo achava que a ditadura ia dar.  

Então, foi o Fernando Morais que era Deputado, o Geraldo Siqueira, Marco 

Aurélio Ribeiro, não me lembro se o Airton estava aqui, lembro deles três. Fomos ao 

IML e enquanto ele me mostrava o álbum com as fotos e eu ia desmaiar, porque eu ia 

passar mal, e o Fernando Morais ia lá e fotografava, com aquelas máquinas 

pequenininhas, porque a gente achava que eles iam sumir com as fotos. Então, era um 
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baita esquema. A gente ficava lá fora porque se nos prendessem, enfim, a gente achava 

que ia ser um caos. E aí muito tempo depois a gente entra naquele grupo das famílias 

que estão ali buscando os seus, uma situação horrorosa naquele IML, e aqueles 

documentos que nos mostraram dizia que não tinha foto. Então, nós desmontamos a 

operação e saímos dali sem saber, porque no fundo as pessoas tinham dúvida se era 

mesmo ele. Eu tinha certeza, até porque eu ouvi das pessoas da pensão dizer “não, é 

ele”. Que eles se chocaram, contaram uma história, a gente gravou depoimentos. O 

Ricardo Carvalho gravou o depoimento das pessoas. Nós enganamos as pessoas da 

pensão buscando ouvir essa história. E aí, quando foi feita a denúncia, saiu na capa da 

Isto É o local do encontro do corpo, a entrevista com as pessoas da pensão, fotos das 

pessoas da pensão, que ficaram muito indignadas. Algumas nos contavam uma história 

sem pé nem cabeça, que está dentro do processo. É um processo enorme e aqui tem todo 

o processo do encontro do corpo e o processo de retificação do registro de óbito. Eu não 

encadernei porque não sabia se eu ia deixar aqui, se vocês iam deixar dois furos, três 

furos, enfim. Então, esse inquérito só apareceu bem depois da denúncia em Brasília, eu 

fui diversas vezes ao Fórum e ele nunca estava. Até o dia em que ele apareceu. Tinha 

inclusive fotos do Luiz Eurico morto. Ele tem uma arma em cada mão, está deitado em 

uma cama, tem um 32 e um 38, tem quatro disparos pelo quarto e ele teria envolvido a 

colcha que cobre o corpo dele para se dar o último tiro na cabeça, porque tem sinais de 

esfumaçamento na cama.  

Aí eu entrei com um processo de retificação dos registros de óbito, esse processo 

correu aqui na 5ª Vara de Registros Públicos, no meio desse processo foi feita a 

exumação do corpo no local que foi apontado como sendo dele. Harry Shibata era 

diretor do IML ainda, essa ossada que foi exumada não tinha um tiro na cabeça, então o 

Juiz mandou reabrir o inquérito porque essa ossada não correspondia à ossada que tinha 

sido necropsiada em 1972. O inquérito foi devolvido ao 5º Distrito Policial, o Delegado 

era Francisco Baltazar Martins e ele reabriu o inquérito, foram feitas diversas 

exumações no Cemitério de Perus, eu nem me lembro mais quantas, até que foi 

localizado um corpo que correspondia às características daquele que tinha sido 

necropsiado, porque como aqueles cemitérios não tem rua, não tem marca definida, não 

era muito fácil achar.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



12 

 

 

Foi nomeado um Promotor, Rubens Marchi, que a única coisa que fez durante 

todo esse processo foi fortalecer a versão policial. Eu, na primeira vez que fui à 

Delegacia, fui sozinha porque queria ver como estava o inquérito e me levaram para 

uma sala e ele começou a querer fazer um interrogatório, mas como eu sou meio metida, 

consegui sair dali sem ser interrogada. Logicamente nunca mais fui à Delegacia sozinha, 

mas eu, ele me levou para um canto, terrorista, enfim, queria saber coisas da minha vida 

e queria não sei o quê.  

Quando eu tive acesso às fotos, apesar de evidentemente parecer uma 

montagem, no fundo sempre tive dúvida se o Luiz Eurico podia ter se matado na hora 

de ser preso. Essa dúvida é muito dura porque na verdade ele achava que eu tinha sido 

presa quando ele veio para São Paulo, então, ele teria morrido me procurando e eu 

sobrevivi, militei na ALN até 1974 e fiquei clandestina até 78. Então, do ponto de vista 

pessoal era muito duro para mim, saber que meu marido morreu me procurando.  

A minha militância com os familiares não me fez dar muita, me envolver muito 

com o caso dele especificamente. Eu nunca tinha mostrado o caso dele para ninguém, 

até que agora em função desse depoimento eu procurei o Celso Neneve e ele me fez um 

laudo. O Celso Neneve é um perito criminal, policial civil de Brasília que nós 

conhecemos na época que começamos a trabalhar na Lei 9.140, na Comissão Especial 

que eu integrei durante dez anos. E ele nos foi apresentado como uma pessoa que 

poderia nos ajudar na confecção e na análise dos laudos necroscópicos. E a gente fez um 

trabalho da Comissão. Como o ônus da prova era nosso, nós tinhamos que provar que 

aquelas versões de suicídio, atropelamento, tiroteio, eram mentirosas, ele pegava a 

documentação da morte e ele fazia um laudo sobre isso.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A Lei 9.140 é a Lei Federal que faz um 

reconhecimento do Estado das mortes como responsabilidade do Estado Brasileiro. E a 

Suzana fez parte da Comissão que analisava os casos de reparação e reconhecimento da 

responsabilidade do Estado, que é essa Lei 9.140. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Essa Lei foi feita em 1995 e foi criada pelo 

Fernando Henrique, sete pessoas integravam a Comissão e eu integrava em nome dos 

familiares de mortos e desaparecidos. Em um outro momento, até se tiver tempo eu 

posso falar sobre os casos que a gente levantou naquela Comissão, que foi a parte mais 

importante daquele trabalho. Foi provar que 132 versões Oficiais de suicídios, 

atropelamentos e tiroteios eram mentirosos, e esse trabalho foi feito pelos familiares.  

Voltando ao caso do Luiz Eurico, o exame do inquérito já é absurda. A gente 

não sabe se ele morreu no dia dois, no dia três, as datas são contraditórias, são riscadas. 

Teoricamente o pessoal da pensão ouviu tiros de madrugada, mas não fez nada, no dia 

seguinte estranharam que ele não saia do quarto, então no final da tarde, os tiros foram 

ouvidos de madrugada, então no final da tarde desse, eles resolveram espiar pelo 

basculante se ele estava no quarto, e aí no final da tarde viram que ele estava morto, 

chamaram a polícia, tarde da noite e não dá para saber quem foi que atendeu aquela 

ocorrência, inicialmente quem chegou lá, porque quando a perícia começa a falar do 

assunto ela fala no dia cinco, no dia quatro. Então, tudo é confuso no inquérito. Eu não 

sei que dia ele morreu. Se ele morreu no dia dois, se ele morreu no dia três, ele morreu 

dentro daquela pensão. Essa dúvida eu tinha, e o Celso Neneva me tirou, mas eu não 

sabia nem se ele tinha morrido ali. Aí o pessoal da pensão disse isso. E botaram um 

jornalzinho por baixo, um destrancou a chave, abriu a porta, achou ele morto ali, 

levaram o corpo dele no banheiro, lavaram. É uma coisa estranha, mas pelo que eu 

entendi na época, acontecia mais de uma vez, eu não sei se vocês querem enquanto eu 

falo, olhar o laudo. Esse aqui especificamente é só o laudo com as fotos.  

Com a reabertura do inquérito as pessoas da pensão foram chamadas, e como já 

tinha sido achado um corpo que não tinha o orifício na cabeça, mas que tinha marcas de 

fratura, eles mudam o depoimento quando eles depõem a segunda vez. Ao Delegado e 

ao Juiz. Eles contam que uma delas que foi a que primeiro reconheceu o Luiz Eurico, 

que dormia no quarto próximo ao dele, dizia que ele era terrorista, que ele usava mais de 

uma identidade, que o corpo dele tinha sido jogado da escada, porque era no primeiro 
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andar, então eles jogaram o corpo ao invés de carregar. Jogaram aquele presunto. Então, 

o Delegado pergunta se ela acha que aquilo podia ter ocasionado às fraturas no corpo, e 

ela diz que sim, provavelmente, do jeito que chutaram o corpo. Isso já na fase outra. 

Mesmo assim não há elementos para questionar a versão de suicídio, o inquérito é 

concluído como suicídio, o Promotor só o que faz é elogiar a polícia, dizendo que eles 

fizeram o possível para tudo. pelas exumações, fizeram um trabalho de Sherlock e são 

maravilhosos. Em nenhum momento nada é questionado. Não é questionado a 

quantidade de tiros por todos os lados, os sinais de esfumaçamento que tinha na colcha, 

por que a colcha está toda arrumadinha para poder... Eu tenho fotos grandes aqui no 

meio do inquérito.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Suzana, foi esse Promotor que deu voz de prisão para 

você e para mim? Para a nossa insistência, porque você estava insistindo muito com a 

apuração? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - O Rubens Marchi. Ele é uma das pessoas que eu 

inclusive gostaria que fosse chamado a depor. Eles não fizeram, ele não teve o mínimo 

interesse em absolutamente nada. Eu só descobri alguma coisa diferente do caso do Luiz 

Eurico quando o Caco Barcelos foi fazer o vídeo da vala do Cemitério de Perus, o Caco 

estava fazendo uma investigação para o Rota 66, então ele tinha tido acesso aos 

arquivos do IML, ao examinar os arquivos do IML ele tinha visto diversas requisições 

de exames que tinha um T em vermelho que identificava os nossos familiares, e ele 

achava, portanto que com aquele banco de dados que ele tinha, nós iríamos encontrar 

outros desaparecidos. Então ele me trouxe a listagem dos casos, mas os que ele tinha 

levantado eram corpos que tinham sido enterrados com nomes falsos e esses nomes 

falsos a gente já tinha descoberto nos processos, enfim, nas investigações que a 

Comissão de Familiares já tinha feito.  
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A SRA. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - José Maria Ferreira de Araujo. Que era o Edson 

Cabral Sardinha. O nome dele nós achávamos, um dos mortos no nosso dossiê nós 

chamávamos de Edson Cabral Sardinha. E depois que nós viemos a descobrir, depois da 

abertura da Vala de Perus, que na verdade ele era o marinheiro José Maria Ferreira de 

Araujo, desaparecido político, o corpo dele foi enterrado no Cemitério de Vila Formosa 

e ele morre de mal-súbito. É isso que diz o IML. Nós só tivemos acesso aos arquivos do 

IML em 1991 ou 1992. Ali que nós podemos a partir da abertura da vala do Cemitério 

de Perus, fazer essa pesquisa. Antes disso a gente não estava fazendo.  

Eu me perdi em uma coisa que eu estava dizendo e vou retomar do zero... O que 

eu estava falando ...?! Ah, do Caco Barcelos, que eu só consegui descobrir. Estou aqui 

me controlando para não ter muitos lapsos de memória, e não chorar. Em 1990 o Caco 

Barcelos estava fazendo esse trabalho sobre o Rota 66, teve acesso à documentação do 

IML e nós começamos a buscar os desaparecidos, outros nós não achamos. Mas nós 

identificamos, coisa que nós nunca tínhamos feito, quem eram os presos políticos que 

tinham ido parar na vala do Cemitério de Perus, porque até então a gente não tinha feito 

essa investigação. A gente sabia que o Molina,  Flavio de Carvalho Molina, que foi 

morto em 1971 e usava o nome falso de Álvaro Lopes Peralta, também nós já tínhamos 

conseguido localizar no registro o livro do cemitério, mas quando nós fomos fazer o 

translado dele, que nós descobrimos que ele estava na vala. A gente já tinha marcado o 

translado e o diretor do cemitério, Antonio Pires Eustaquio que é uma pessoa muito 

significativa para a história deste país, porque ele nos ajudou, nos deu acesso aos livros, 

nos ajudou nas informações e no que ele pôde levantar apesar de que ele não era 

administrador do cemitério. E ele falava para as pessoas. Ele chamou o Caco e falou, 

aqui tem uma vala onde tem presos políticos. Ele é uma pessoa muito importante para 
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nós e para a nossa história. Ele foi administrador do cemitério durante muitos anos. Não 

sei onde ele está agora. E quando o Caco foi fazer esse Globo Repórter, ele resolveu me 

incluir no programa, e eu com ele fui à pensão. Eu não tinha mais voltado à pensão. 

Então, eu fui com o Caco Barcelos à pensão, isso em 1990.  

A vala foi aberta no dia 4 de setembro de 1990, através dos acordos que a gente 

fez ali, TV Globo com a administração do serviço funerário que o Globo Repórter ia ao 

ar na sexta-feira. Então, o Caco fez toda a investigação da Vala, mas ele sozinho não 

queria dar essa matéria, então no dia da abertura da vala a imprensa inteira estava lá. E 

para esse programa eu fui com ele a pensão, nenhuma das pessoas que morava na 

pensão continuava lá, mas tinha um rapaz que eu esqueci o nome.  

Esqueci de ver o vídeo para dizer o nome, mas de qualquer forma nós não vamos 

localizá-lo mais, porque eu já tentei diversas vezes e ele conta que o Luiz Eurico tinha 

sido morto, que tinham montado a cena ali. Então, pela primeira vez eu fiquei tendo 

uma informação diferenciada sobre a morte dele.  A Globo censurou o programa, não 

botou no ar porque aquela sexta-feira caía no dia 7 de setembro. Então, toda a 

investigação da vala que tinha sido feita pelo Caco não foi ao ar. A Globo só botou esse 

programa no ar em 1995 depois da aprovação da Lei 9.140.  

A Globo era o único órgão da imprensa que estava lá com aqueles caminhões de 

link para fazer intervenção ao vivo porque era um fato muito forte. Eu estava sozinha 

naquele primeiro dia porque eu estava fazendo esse trabalho com o Caco e não tinha 

ideia que a imprensa inteira estava lá. Eu não tinha chamado outros familiares eu achava 

que seria uma coisinha que ia acontecer, e foi a imprensa do mundo inteiro. Foi um 

escândalo. Aquela abertura da vala teve uma dimensão muito maior do que a gente 

pudesse imaginar, mas a história do Luiz Eurico e da morte dele continua oculta em 

função disso.  

Eu acho que cometi um erro muito grande que foi de não ter entrado na Justiça, 

na época eu era orientada de que deveria fazer uma ação contra o Estado de São Paulo, e 

eu não queria. Eu achava que o Estado de São Paulo não era ditadura e eu queria fazer 

uma ação contra a ditadura, não queria fazer uma ação contra o Estado que eu até 

achava que podia ocorrer, mas a minha ação maior era contra a ditadura, contra a União 
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que tinha sido responsável pela morte e por tudo que tinha acontecido, e acabei nunca 

fazendo nada. Então, essa parte ficou perdida. Também queria lembrar que na época do 

processo, uma das coisas que tinha é que aparece no inquérito que foram recolhidas 

diversas cartas endereçadas à vítima. Talvez essas próprias cartas que eu escrevia para 

ele ou não, mas nós pedimos muito essas cartas inclusive ao DOPS. Na época o Tuma 

era diretor do DOPS, Romeu Tuma. E o Tuma respondeu ao Juiz de que nada constava 

sobre o Luiz Eurico, depois de diversas tentativas, nada constava nos arquivos do 

DOPS. Mais de uma vez ele respondeu isso. 

Em 1991 quando nós entramos no arquivo do DOPS aqui em São Paulo, eu 

localizei não só o inquérito com o nome falso do Luiz Eurico, como uma listagem que 

foi encaminhada ao Romeu Tuma em 1978, que chamava ‘retorno dos exilados’. Então 

era a Ditadura se preparando para a volta dos exilados em função da Anistia. Então, eles 

faziam uma listagem em ordem alfabética, onde está fulano. Luiz Eurico está em Cuba. 

Muitos estavam em Cuba. Depois havia uma outra listagem que dizia que não está em 

Cuba. É esse nome que a Delora Jan Wright dá para o Livro que ela escreve sobre o 

Paulo Stuart Wright, tio dela,  Paulo Stuart Wright não está em Cuba, é desaparecido 

político. E aí nessa listagem dizia do Luiz Eurico, suicidou-se. Então, em 1978, antes de 

eu ter acesso a essa informação e fazer denúncia, o seu Romeu Tuma sabia e mentiu 

para o Juiz. Eu sempre quis processar o Romeu Tuma e nunca consegui. Foi nessa 

listagem que nós localizamos no arquivo do DOPS que nós conseguimos identificar a 

morte do Rui Carlos Vieira Berbert. Porque nessa listagem estava escrito assim, 

“suicidou-se em Natividade”. Eu tinha um atestado de óbito há muitos anos atrás, lá na 

época da Anistia quando tinha me sido dada por um companheiro ligado a Comissão 

Pastoral da Terra, e dizia, esse atestado de óbito aqui é de alguém do movimento. É 

algum preso político. João Silvino Lopes, e eu guardei aquilo. Era em Natividade no dia 

02/01/1972, nós não sabíamos nada do Rui Berbert, nem o ano exato do 

desaparecimento dele, nem os companheiros do MOLIPO sabiam, que era o Movimento 

de Libertação Popular ao qual ele pertenceu, e nem a família. Mas quando eu vi 

‘suicidou-se em Natividade’, eu falei, é ele. Para ver como nas entrelinhas dos 

documentos que nós acabamos descobrindo alguma coisa dos nossos familiares. E por 

isso é muito duro à gente nunca ter tido acesso aos arquivos nesses anos todos.  
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E saber que arquivos que nós vimos e chegamos a saber da existência deles 

foram destruídos, como esses que dizem que foram destruídos e que existiam em 1993. 

Esses arquivos que a Rosa se referiu, das Forças Armadas, existiu em 1993, eles foram 

produzidos através de um contato que nós tivemos com o Mauricio Correa, que era 

Ministro da Justiça. Nós estivemos com todos os Ministros da Justiça depois da 

Ditadura. Os familiares de mortos e desaparecidos, Dona Felícia, o Bernardo Kucinski 

estiveram antes, eu não estive, inclusive com o Buzaid. Mas depois da Anistia nós 

estivemos com todos os Ministros, e o Mauricio Correa montou uma Comissão 

coordenada por ele com os consultores jurídicos das três armas. Eu até falei nesse 

assunto na audiência dos Comitês lá em Brasília, porque eu sempre falo nesse assunto. 

E esses consultores jurídicos produziram esses relatórios. Esses relatórios foram 

enviados para o Ministro Mauricio Correa, e ele enviou para a Câmara assinado. Cada 

uma das três armas assinou. Nós não temos essa folha de rosto. Mas o Ministério da 

Justiça e a Câmara dos Deputados têm que ter.  

Na época nós não nos interessamos por essa folha de rosto, ela fazia parte dos 

relatórios, mas a gente se interessou pelo conteúdo, e esses relatórios obviamente, 

especialmente o da Marinha trazem informações muito importantes e diferentes do que 

nós tínhamos em relação aos desaparecidos do Araguaia. Agora vai. Então, esses 

relatórios existiam em 1993, nós tivemos conhecimento deles apenas em 1994. Como 

eles eram sigilosos a Câmara custou a nos mostrar. Só o Nilmário Miranda na época 

teve acesso aos relatórios, e nós nunca conseguimos ver esses documentos. Eles não 

podem ter sido destruídos em 1994, a Legislação ainda era a mesma. Isso para mim é o 

pior de tudo.  

Eu já estou terminando o meu tempo, então, eu queria brevemente dizer o que 

tem aqui do trabalho que foi feito pelo Celso Neneve, que eu enviei para ele os 

documentos da morte. Então, ele faz um exame de reconstrução do evento, não faz 

especificamente um laudo, ele faz uma reconstrução do evento. Então, ele fala que o 

exame foi feito no dia 05/09/1972 e que o Otávio D’Andrea que é o perito relator entre 

outras informações, descreve a existência de outros dois ferimentos de arma de fogo. 

Um com bordas revertidas realizado na região temporal direita, e outro de saída na 

região esquerda, e ele destaca as tais soluções de continuidade que aparecem na colcha 
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que cobre... que está arrumadinho o corpo dele. O perito diz isso. Ele deu quatro tiros no 

quarto e depois ele envolveu a arma naquela colcha para se dar um tiro na cabeça, para 

abafar o tiro da cabeça. E ele fala dessa solução de continuidade e ele mostra uma fatura 

no andar superior. E aí o exame foi feito pelo perito Ney de Lopes Rocha. É o mesmo 

perito que quando eu localizei o corpo foi chamado pelo Juiz e pelo Delegado para 

refazer e para se manifestar sobre o assunto. Eu fiquei escandalizada na época. Como é 

o mesmo perito que vai? O mesmo que foi em 1972 vai ser chamado em 1980 para 

ratificar o que ele escreveu? Então, ele diz, eles falam que eles foram, o exame dele foi 

às 19h40 do dia 04/09, teoricamente o Luiz Eurico se matou na madrugada do dia três, e 

ele comparece e faz o exame do local, descreve o que ele vê sobre a cama de solteiro, 

quem está ali, a situação que ele estava, normalmente trajado, mostra os ferimentos, fala 

da colcha, fala que o revolver 38 estava próximo da mão direita, o revolver 32 estava 

próximo da mão esquerda. Que um tinha dois cartuchos íntegros e o outro tinha quatro 

estojos, descreve os tiros que ele vê pelo quarto, diz que eles usaram os estojos íntegros 

como um tiro de prova, mas não faz nenhum tipo de exame sobre nada. Ele diz que 

segundo consta, a vítima tinha praticado suicídio na data de ontem, e foi encontrado 

somente hoje, dia três. Então, aí já começa a minha dúvida. É dia dois, dia três, dia 

quatro, porque o corpo só vai para o IML no dia cinco, não sei onde ficou até esse 

período.  

E ele considera em função do que ele examina que a trajetória do projétil foi 

retilínea, o cara deu um tiro na cabeça então o tiro tem que entrar e sair reto. Não pode 

entrar assim e sair assim. E é isso que o Neneve demonstra que não, que o tiro é dado de 

cima para baixo, então ele tinha que no mínimo, estar sentado naquele lugar. O Neneve 

chama a atenção de que nos dedos dele têm manchas enegrecidas, semelhantes às 

manchas de espargimento de sangue, o local onde estão essas manchas não condiz com 

a arma que ele estaria segurando, porque se ele estivesse segurando as armas, aqueles 

locais não poderiam estar com manchas de sangue. O local das próprias armas também 

está errado, também se vê que foi montado, porque se ele tivesse se atirado e 

permanecido naquela posição, as armas tinham que estar localizadas de forma diferente. 

Que são incompatíveis as situações, e ele, olhando as fotos ele vê. E ele mostra, que é 

uma coisa que eu custei a enxergar. Na parede do quarto junto à cama tem uma marca 

de impacto, produzida por ação contundente com manchas e formas de tonalidade 
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compatíveis com aquelas produzidas por espargimento de sangue com posterior 

escorrimento. E esses vestígios todos, é claro que não se encontram descritos no laudo. 

E junto do piso, exatamente embaixo dessa perfuração tem fragmentos de reboco, grãos 

de areia. Então, com isso ele quer dizer que ele estaria no mínimo sentado, que aquele 

deve ter sido o impacto da arma que estaria ali. E ele nos chama muito a atenção para a 

colcha que está extremamente arrumadinha no corpo dele, que aquelas manchas de 

esfumaçamento que tem na colcha foram tiros dados de baixo para cima. Então, a 

sensação que fica é que o local foi arrumado para falar de uma resistência à prisão. O 

Neneve não diz isso, mas essa é a conclusão que eu chego. Como ele mostra que o local 

foi montado, o local foi montado para mostrar que houve um tiroteio. Depois eles 

desistiram e fizeram um suicídio, porque acho que a impunidade era tanta que tanto faz 

como tanto fez. Seja o que for que eles tenham dito, nada poderia mudar.  

Claro que ele menciona que eles não fazem determinado exame de balística que 

eles podiam ter feito nas mãos dele. Eles não determinam qual foi a arma que matou ele, 

que pode ter sido uma das que estava com ele ou uma outra qualquer. E esse exame não 

foi feito. Ele determina que o local apresenta características daquelas observadas em 

locais de homicídio, diferentemente do que foi lançado no exame necroscópico, e que 

não teve arrombamento nenhum no cômodo. Enfim, o que ele considera realmente é que 

tem muita inconsistência técnica no laudo que foi feito, que não foram recolhidos os 

projeteis para ver qual matou ele, isso também não foi feito. Não tem nenhuma chapa 

fotográfica das mãos dele para mostrar o que podia ter sido feito. As feridas, não têm 

nenhuma informação para poder ver se foi disparo de curta distância, se têm marca de 

despagimento ou se não tem, se tem estriamento ou se não tem. É claro que ele fala tudo 

isso do ponto de vista técnico e eu estou falando do meu jeito. Não tem nenhum 

detalhamento de vestígios nas vestes, na colcha, no forro, principalmente dessas 

manchas de sangue. Enfim, esse é o relatório dele e diz que não apresenta qualquer 

conclusão que possa levar a que se entenda como o Luiz Eurico tenha sido morto. Em 

relação à situação dele, é o meu ponto de vista no requerimento que eu fiz ao Ministério 

Público, a Raquel (ininteligível), é que fosse ouvido para que fosse investigado, até 

porque acho que a Comissão tem um limite, mas evidentemente o caso Alberto 

Brilhante Ustra que era o chefe do DOI-CODI, o Ministério Público daqui já fez um 

procedimento incluindo o Luiz Eurico dentro da responsabilidade dele. O médico 
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legisla Otávio D’Andrea e Orlando Brandão, que são quem assina o laudo, o Promotor 

Rubens Marchi, que foi a pessoa que fez ao invés de ser um Promotor, fez a defesa da 

polícia e da Ditadura, o Delegado de polícia Francisco Baltazar Martins, que foi o 

responsável pela reabertura do inquérito. Eu acho que são as pessoas mais 

determinantes se a Comissão puder vir fazer essa investigação.  

Eu acho melhor eu parar e começar a responder perguntas, porque eu já estou 

ficando enrolada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Eu só queria saber, você 

prefere que as perguntas sejam feitas agora ou a gente ouve as outras testemunhas? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Como vocês quiserem.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Ivan, gostaria de fazer uso 

da palavra? Com a palavra, Ivan Seixas.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Como essa é a primeira audiência pública de 

depoimentos sobre casos de desaparecidos, e também é o primeiro registro Oficial sobre 

as buscas dos desaparecidos, eu gostaria de perguntar a Suzana para registro, primeiro 
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se o Estado reconheceu responsabilidade sobre a morte do Luiz Eurico, e depois eu 

tenho uma outra pergunta.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Reconheceu no anexo da Lei 9.140 que 

‘reconhece a morte de 136 desaparecidos políticos’. Porque nós em função da denúncia 

não retiramos o nome do Luiz Eurico da lista dos desaparecidos. Durante algum tempo, 

na medida em que nós fomos localizando, nós tiramos o nome da lista dos 

desaparecidos. Nós fizemos isso com o Flavio de Carvalho Molina, com o Frederico 

Eduardo Mayr, os dois estavam na vala do Cemitério de Perus, os dois foram enterrados 

com nome falso. Nós descobrimos nesse processo de investigação que estávamos 

fazendo, logo no início do Luiz Eurico, e o caso deles nós retiramos da lista dos 

desaparecidos e colocamos na lista dos assassinados. Nós tínhamos um critério na época 

que era o seguinte, os desaparecidos são aqueles que não têm informação nenhuma por 

parte da repressão, obviamente. Mas quando a gente encontrou documentos Oficiais, 

como no caso do Molina, o Tuma encaminhava ao Juiz a extinção da punibilidade dele 

por morte. Do Flavio de Carvalho Lima e do Frederico Eduardo Mayr, e anexava 

atestado de óbito com nome falso. Então, a gente achava que aquilo era um documento 

Oficial, e nós retiramos ele da lista dos desaparecidos. Na verdade não era, nós 

cometemos um erro porque nós deveríamos ter deixado ele nas listas dos desaparecidos, 

apesar de que os corpos deles foram encontrados, como foi no caso do Luiz Eurico. 

Quando nós encontramos o Luiz Eurico, nós achamos que aquilo era muito definitivo de 

denúncia do que a ditadura fez com os desaparecidos. Então, nós deixamos ele na lista e 

o Estado reconheceu junto aos outros, mas nada mudou na minha vida, na época o meu 

requerimento foi feito a Comissão, inclusive solicitando que fosse feita a retificação do 

atestado de óbito dele.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Para registro também, a repressão te sequestrou, te 

agrediu, alguma coisa assim, nesse período de saída da clandestinidade? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Não. Eu fui perseguida muitas vezes.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Vamos passar a segunda 

parte, do Fernando Morais, e a gente vai formando novos depoimentos. E se você quiser 

voltar a falar... Se você quiser que peça a suspensão dos trabalhos por alguns momentos.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não. Tudo bem.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Doutora [Rosa Cardoso], 

a Sra. quer fazer alguma pergunta? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Nesse momento não. Eu só queria que quando 

nós terminássemos a sessão nós pensássemos, ou nós disséssemos, como nós 

pretendemos encaminhar isso para o futuro. Todas essas audiências que nós estamos 
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fazendo, como elas se desdobrarão depois, chamando aqui as pessoas responsáveis por 

esses crimes que nós estamos levantando aqui.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – A assessoria da Comissão 

preparou, e eu queria agradecer publicamente. Agora, só gostaria que envidasse esforços 

para encontrar esse documentário do Caco Barcelos porque é uma peça central. Agora 

vamos ouvir o Fernando Morais.  

 

 

O SR. FERNANDO MORAIS – Bom, bom dia a todos. Naturalmente eu 

imagino que ninguém espere que eu vá trazer contribuições maiores do que as que 

foram dadas aqui pela Suzana a respeito do caso do Luiz Eurico. Eu talvez possa 

explicar um pouco as circunstâncias em que se deram essa aproximação da Assembleia 

Legislativa com a questão dos ditos desaparecidos. Havia um pequeno núcleo de 

Deputados mais comprometidos, digamos, aqui em São Paulo eleitos em 1978. E o meu 

gabinete talvez tenha sido o destino mais frequente das pessoas que tenham vindo em 

busca de algum tipo de ajuda pela circunstância de que eu era Presidente da Comissão 

de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Como o MDB tinha conseguido 

maioria de 2/3 na época, por muito pouco tempo porque depois o Governador Paulo 

Maluf conseguiu cooptar boa parte da nossa maioria. Mas nesse pequeno período em 

que tínhamos 2/3 da Assembleia Legislativa, a gente conseguiu algumas conquistas. 

Uma delas foi conseguir uma Comissão, não era uma Comissão provisória, era uma 

Comissão permanente com o mesmo poder das outras Comissões técnicas da 

Assembleia Legislativa e na negociação para provar a criação dessa Comissão, nós 

tivemos que ceder em uma exigência da oposição que embora fosse minoritária, que era 

que a Presidência seria de ofício ocupada pelo Presidente da Assembleia Legislativa, 

que na época era o Deputado Robson Marinho, que embora fosse do MDB como nós, 

não era uma pessoa com o grau de comprometimento político que a gente tinha, embora 
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fosse uma pessoa decente, tivesse o comportamento correto, ele passou a ser o 

Presidente de ofício da Comissão, mas na realidade quem presidia a Comissão, quem 

presidiu todas as sessões, salvo a primeira de instalação, fui eu.  

E isso acabou fazendo com que boa parte das pessoas que estavam em busca de 

algum tipo de ajuda aqui em São Paulo, sobretudo pessoas de fora do Estado, batessem 

na minha porta, embora eu não tivesse sido de forma alguma o único deputado que 

estava comprometido com esse tipo de luta, com o que tinha havido nos piores 

momentos da ditadura militar, porque embora a ditadura ainda permanecesse de pé, 

viva, já se antevia a perspectiva de Anistia, mas ainda havia repressão, prisões, nada que 

se comparasse ao que houve no período que foi até 1976, que se me recordo direito, o 

último ato de brutalidade da ditadura militar teria sido o massacre do PCdoB na Lapa. O 

massacre da Lapa que foi em 1976, se não me engano.  

A Assembleia Legislativa, os nossos gabinetes, você citou alguns deputados, 

Geraldinho Siqueira, Marco Aurélio Ribeiro, eu me lembro de outros, Eduardo Suplicy, 

havia aí uns 10 ou 15 deputados com um grau de comprometimento público com a 

denúncia da ditadura, tentativa de tornar públicos os crimes que tinham sido cometidos 

pela ditadura, protegidos pelo nosso mandato parlamentar. E no fundo não se tratava 

apenas da questão de desaparecidos, mas o apoio que se dava, por exemplo, ao 

movimento grevista do ABC. Íamos para lá utilizando os mandatos, os carros oficiais. 

Íamos de madrugada para denunciar, testemunhar a repressão ao começo das greves, 

visitas a presídios, a gente organizava as visitas nos finais de semana muitas vezes com 

gente que vinha de fora como o Senador Teotônio Vilela, que ficou conhecido pelo seu 

compromisso também. E íamos não só para dar um pouco de apoio político, apoio 

moral aos presos que eram beneficiados pela Anistia no final de 1979, mas também para 

levar alimentos, para tentar melhorar no que fosse possível o tratamento que os presos 

estavam recebendo tanto no Presídio do Barro Branco aqui de São Paulo, como no 

Presídio de Tiradentes, no Rio de Janeiro na Frei Caneca. E muitas vezes esse grupo de 

Deputados também se comprometeu com ações fora do Brasil.  

Eu me recordo que o falecido Sergio Santos, o advogado Idibal Piveta, Cesar 

Vieira e a Margarida Genevois, que na época era Presidente da Comissão de Justiça e 

Paz, nós fomos à Argentina no auge da ditadura argentina para trazer ao Brasil em 
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segurança uma garota que estava marcada para morrer pelo regime, que hoje é a 

Embaixadora da Argentina no México, Patrícia Navajas. Me lembro de uma outra 

viagem que fizemos ao Paraguai por orientação do Cardeal Dom Paulo Arns para tentar 

ver as condições carcerárias de um sindicalista que estava preso a 200 quilômetros de 

Assunción, então o fato de nós, esse grupo de Deputados ter esse tipo de compromisso, 

publicamente isso nem sempre era noticiado porque a imprensa que nem sempre estava 

sob censura tinha a autocensura. Então, era um trabalho que nem sempre era divulgado 

porque tinha pouca repercussão, apesar disso a Assembleia Legislativa passou a ser uma 

espécie de destino das pessoas que estavam tentando buscar esse tipo de informação no 

caso dos desaparecidos. É preciso que se diga por um dever de justiça que o 

companheiro Airton Soares que na época era um anfíbio, porque ao mesmo tempo em 

que era um conhecido advogado de presos políticos ele era também Deputado Federal. 

Então, ele tanto podia operar como advogado nas instâncias possíveis, quanto 

recorríamos muito a ele como instrumento de denúncia no Congresso Nacional das 

violências que ainda eram cometidas aqui. Eu não posso deixar de citar o caso do 

assassinato do Vlado. A primeira denúncia pública da morte do Vlado foi feita pelo 

Airton no Congresso Nacional, o Vlado foi morto em um sábado, na segunda-feira o 

Airton denunciou, inclusive para meu alívio pessoal, porque a conselho do Airton e do 

Iberê Bandeira de Melo e do Zé Carlos Dias e eu acabei fugindo, fiquei três meses fora 

e só voltei quando o Airton informou minha família que meu nome saiu da captura do 

pessoal que estava fazendo arrasia contra o Partidão, e uma coisa eu preciso dizer, do 

qual eu nunca fui militante.  

Não cheguei a pagar por crimes, e também não cheguei a cometer. No caso do 

Luiz Eurico e já tinha havido antes, eu não me lembro exatamente se foi um pouco antes 

do caso do Luiz Eurico, o caso da Sonia, companheira do Stuart. Foi depois do caso do 

Luiz Eurico. Os pais, o pai inclusive era um Oficial das Forças Armadas, era um 

Coronel do Exército, Coronel Morais, João Luiz Morais. A contribuição que nós 

podemos dar tanto para o caso do Luiz Eurico quanto para o caso da Sonia de Morais 

Angel é primeiro colocar a pequeníssima infraestrutura que a gente dispunha aqui na 

Assembleia Legislativa a serviço deles. Então, precisava ir ao Cemitério de Perus, para 

não chegar lá de taxi a mercê de algum tipo de ameaça, iam de carro Oficial, carro de 

chapa preta se possível com a nossa companhia, de algum deputado junto. Fosse em 
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Perus, fosse no Vila Formosa, e também uma forma de pressionar ainda que de uma 

maneira muito pouco eficiente na época, tentar pressionar as autoridades na tentativa de 

buscar documentos que pudessem ajudar os familiares a descobrir efetivamente onde 

estavam os restos mortais dessas pessoas. Eu me lembro que estive com outros 

Deputados, o Suplicy, Geraldinho, Marco Aurélio, dezenas de vezes no DOPS tentando 

forçar o então diretor Romeu Tuma utilizando do mandato popular, é possível levantar, 

não sei se isso interessará a Comissão, é possível levantar nos anais da Assembleia 

Legislativa uma quantidade muito grande de denúncias feitas por nós, das negativas de 

autoridades aqui em São Paulo, que era o nosso âmbito de atuação. Liberar por 

exemplo, o caso que foi citado pela Suzana de que ela requereu uma instituição, o Juiz 

requereu ao DOPS o inventário, o rol das cartas que teriam sido dirigidas ao Luiz 

Eurico, e que o Delegado Romeu Tuma declarou firmemente à Justiça de que nada 

constava, e anos depois vai se descobrir que de fato havia documentos nos arquivos do 

DOPS, cuja existência o Tuma havia negado.  

Eu acredito que é possível aqui nos anais da Assembleia Legislativa levantar 

informações, dados, os arquivos da Assembleia Legislativa até onde eu sei, hoje estão 

muito bem organizados. Acho que não seria difícil levantar os pronunciamentos desse 

período de 1978 a 1982, desse mandato, sobretudo, porque no anterior o grau de 

violência da Ditadura ainda era muito grande, portanto, houve cassação de Deputado no 

mandato que vai de 1974 a 1978, ainda houve cassação de Deputados dessa Assembleia 

Legislativa. Eu me lembro, por exemplo, do Santista que era parceiro do Marcelo Gato, 

Nelson Fabiano, Nelson Fabiano Sobrinho que foi o Deputado eleito de 1974, foi 

cassado de 1974 a 1978, por exigência do então Secretário de Segurança Pública do 

Estado que era o então Coronel Erasmo Dias. No período de 1978 a 1982, como já 

havia a expectativa do fim da Ditadura militar, isso permitiu que se avançasse mais nas 

denúncias que eram feitas aqui na Assembleia Legislativa, e na repercussão de 

denúncias que eram trazidas de pessoas como a Suzana, como o pai da Sonia e dezenas 

de outros casos em que a Assembleia Legislativa se envolveu. Então, eu estou à 

disposição da Comissão se for necessário para ajudar inclusive no desentranhamento 

dessa documentação aqui, porque pelo fato de eu ter participado desse trabalho há 

outros deputados que certamente, ex-deputados certamente se colocarão também à 

disposição da Comissão, mas desde já eu digo que no que depender de mim eu posso vir 
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para aqui e me sentar com o Serginho no arquivo da Assembleia Legislativa e dizer, em 

tal período deve ter tal documentação. Eu me lembro que em tal época eu tenho, eu sou 

mais ou menos organizado nas minhas coisas pessoais, então, eu posso fazer indicações 

de momentos em que os arquivos da Assembleia Legislativa poderão conter dados que 

contribuam para a Comissão da Verdade inclusive mergulhar...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Inclusive quanto ao José 

Maria Marinho e a morte do Vlado.  

 

 

O SR. FERNANDO MORAIS – Exatamente. Havia deputados aqui com 

altíssimo comprometimento. Da mesma forma que havia um grupo pequeno de 

deputados comprometidos com o fim da Ditadura e com a denúncia dessas atrocidades, 

havia aqui dentro da Assembleia Legislativa deputados que estavam metidos até a raiz 

dos cabelos com a repressão.  

Há uma história aqui e eu não sei se é transmitida ainda, de que um dos 

deputados, eu não sei se ainda está vivo é o Deputado Wadi Helu, era deputado de um 

sítio aqui nas imediações de São Paulo que era cedido a repressão para a tortura de 

presos antes que eles fossem levados oficialmente, fossem presos oficialmente. Eles 

eram submetidos à tortura em uma chácara, se não me engano sítio Cruzeiro do Sul, 

Chácara Cruzeiro do Sul ou algo parecido, aqui na região da grande São Paulo. Arujá?! 

E isso era algo que circulava aqui na Assembleia Legislativa sem que absolutamente 

ninguém se preocupasse em desmentir.  

Eu fiz registros aqui, há requerimentos de Comissão Estadual de Inquérito para 

apurar envolvimento de Parlamentares e envolvimento da Assembleia Legislativa com a 

repressão e com, e a eliminação de pessoas. Há um documento que eu não tenho certeza 
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se já passei ao Deputado Adriano Diogo ou não, que é um documento que não sei se  

trará uma contribuição muito grande, é documento público (inaudível – fora do 

microfone) que eu descobri casualmente quando já não era mais deputado. Muitos anos 

depois eu era Secretário de Educação ou de Cultura, não me lembro, e estava 

aguardando uma audiência com o governador no Palácio e a audiência foi sendo 

postergada e eu não tinha o que fazer, então desci para fuçar os arquivos do Palácio para 

fuçar um pouco, talvez por causa da minha profissão, desci para fuçar e encontrei um 

documento que é um decreto de 1979, portanto, algo já nas imediações da Anistia, que é 

um decreto do então Governador Paulo Salim Maluf autorizando a Fazenda do Estado a 

permitir o uso a título precário em favor do Ministério do Exército de imóvel que 

especifica. “Paulo Salim Maluf, Governador do Estado no uso de suas atribuições 

decreta – fica a Fazenda do Estado autorizada a permitir o uso a título precário em favor 

do Ministério do Exército do terreno sem benfeitorias com a área (...) situado na 

confluência das ruas Tomás Carvalhal e Coronel Paulino Castro no Subdistrito de Vila 

Mariana nessa capital, com características de constatações constantes da Procuradoria 

do Patrimônio Imobiliário do Estado. Artigo 2º, este terreno destinar-se-á a instalação 

do Centro de Operações e Defesa Interna DOI-CODI, 2º Exército. O decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação”.  

Na verdade, me dá a impressão de que esse decreto pela data, legaliza uma 

situação de fato porque o DOI-CODI já ocupava esse terreno em que o Vlado foi morto. 

É de 09/08/1979.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Na semana da votação da 

Lei da Anistia para humilhar o povo brasileiro.  
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O SR. FERNANDO MORAIS – A coincidência não me havia ocorrido. O 

DOI-CODI já funcionava nesse terreno desde a sua criação. Dezenas de pessoas foram 

mortas nesse endereço. O Vlado, Vladimir Herzog, foi morto nesse endereço. Então, 

com esse decreto na verdade o Governador legalizava uma situação de fato. Ou seja, o 

Exército vinha ocupando ilegalmente desde que foi instituído o DOI-CODI, vinha 

ocupando esse terreno da vizinhança onde funcionava o DOI-CODI. Então, não sei se 

isso poderá trazer alguma contribuição, mas não acho que seja demais convocar o Ex-

Governador para esclarecer o significado disso. Por que na semana da Anistia e por que 

o Estado legaliza, quando a ditadura já estava nos desertores, a Anistia sendo aprovada 

nessa semana, o que teria levado o Governo do Estado a legalizar a utilização, talvez 

por receio de que na redemocratização isso aí pudesse trazer algum tipo de problema 

para o Ministério do Exército, ele estivesse passando uma borracha na utilização ilegal 

de um terreno do Estado para ser transformado em uma masmorra. De qualquer maneira 

fica aí a contribuição. Não é um documento secreto, é um documento público, eu 

xeroquei lá no Palácio dos Bandeirantes, mas de alguma forma eu acho que pode, os 

membros da Comissão sabem melhor do que eu, esse tipo de investigação não se faz 

com placa pré-moldada, isso é tijolo e tijolo, é uma pedrinha, um grão de areia e outro 

grão de areia. De qualquer forma achei que isso poderia ajudar no trabalho dos Srs. na 

Comissão.  

Eu estou à disposição, como eu disse no início, não imagino que alguém 

esperasse que eu pudesse trazer informações mais importantes sobre o caso do Luiz 

Eurico, mais importantes do que a própria Suzana trouxe, mas de qualquer forma até 

para que a Comissão pudesse ter uma noção do que eram as circunstâncias desses fatos 

que aconteceram, espero que eu possa ter dado a contribuição.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Fernando, o Deputado 

Airton Soares quer fazer uso da palavra, mas antes de abrir a palavra para o Airton 

primeiro eu quero ver se você não quer assumir voluntariamente, como Ex-Deputado 

dessa casa, um assento na Comissão da Verdade, visto que ela não é muito prestigiada 
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aqui no quorum por outros Deputados. Mas desculpa essa brincadeira que eu fiz para 

dar uma relaxada. Deputado Fernando Morais, tem uma parte que não entrou para o 

capítulo da memória política da reconstituição que foi investigada pelo Deputado 

Roberto Gouveia que era a venda da glândula hipófise no IML pelo Harry Shibata e 

pela Abramovich, que o Roberto Gouveia investigou no capítulo da saúde e tal, que é 

um material que o Roberto trabalhou para chuchu e nós estamos com dificuldade de 

encontrar esse material. Não chegou a ser uma CPI, mas o Roberto Gouveia trabalhou 

muito tempo. E agora com a morte do Abramovich, e você é um homem organizado, 

nós tentamos contato com o Roberto Gouveia e não conseguimos, para tratar desse 

assunto, e como você é uma pessoa dos mais organizados na relação com o arquivo, eu 

pediria se você pudesse nos ajudar, tanto com o pessoal do Carlão como do Serginho, a 

recuperar. O pessoal do Levante Popular e outras organizações fizeram uma 

manifestação na porta do apartamento do Zé Maria Marin, e por incrível que pareça, e 

em que pese a Dra. Rosa não está aqui, mas está a Maria Rita Kehl, é uma vergonha 

para o Estado brasileiro que o Presidente da CBF que foi a pessoa que dos arquivos que 

você me orientou para ler, o Zé Maria Marin e o Wadi Helu fizeram quinze dias de 

pronunciamentos consecutivos pedindo a cabeça do Vlado e de todos os jornalistas da 

TV Cultura, que coincidiu com a morte de todas as pessoas que ele chamava de TV 

Viet-Cultura e hoje esse Sr. é o Presidente da CBF. Imagina a Presidente Dilma e o 

Estado brasileiro terem que entregar a Copa do Mundo e a coordenação da Copa do 

Mundo no Brasil para uma pessoa que foi quem mais bateu o bumbo com o Wadi Helu 

para a prisão do Vlado e sua consequente morte. E naquela semana, naqueles arquivos 

que você me orientou, eles fizeram uma homenagem ao Fleury.  

Então, eu quero passar a palavra para o Airton, mas eu gostaria que a Suzana 

está aqui e ela já se preparou muito e todos nós, e é o primeiro, se depois a gente não 

poderia falar um pouco do Luiz. Com a palavra, o Airton Soares.  

 

 

O SR. AIRTON SOARES – Eu não quero fazer uso da palavra. Quero 

simplesmente fazer um aparte daquilo que você disse, sobre a documentação que você 
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traz que é da maior importância, e quem é que legalizou o espaço ocupado então nesses 

órgãos que atuavam até então na clandestinidade. Eu quero remontar e trazer um 

depoimento meu que pouco divulguei até hoje, mas quando estudante da Faculdade de 

Direito do Largo São Francisco, onde nós éramos permanentemente perseguidos pelo 

CCC, que era um misto de estudantes de extrema direita, mas com agentes do DOPS e 

outros agentes dos órgãos de segurança das Forças Armadas, eu fui preso no Largo de 

São Francisco depois de uma manifestação que nós estávamos fazendo, assistidos a 

distância pelo CCC e por esses outros agentes, fui preso e conduzido para o QG do 2º 

Exército, na sede da Polícia do Exército. Isso se deu da seguinte forma, tinha havido 

uma manifestação no Largo e depois dessa manifestação do Largo nossa o CCC 

perseguiu uma das pessoas que tinha assistido a manifestação, que tinha me procurado, 

era um cidadão atarracado, baixo, com uma maleta que dizia para mim, pode ir firme 

que eu te cubro, quando eu subia para falar na tribuna livre. Eu não dei importância a 

isso, mas percebi que isso assanhou esse pessoal do CCC em função dessa presença ali.  

Voltei para a faculdade, quando saio de novo um dos líderes do CCC que era um 

estudante chamado João Marcos Flaquer, ele chega próximo, na frente da Faculdade, 

tira um revolver, uma pistola 45 e me disse, você está preso em nome da Aeronáutica. E 

eu disse, é brincadeira João Marcos. Porque ele era meu colega de Faculdade, tinha até 

sido calouro dele. Que brincadeira é essa? E ele, isso não é brincadeira, é muito sério. 

Fique quieto e me acompanhe. E eu fui acompanhando ele. Para a minha sorte um 

estudante comunicou o Presidente do 11 de Agosto e aí já houve uma mobilização ali 

dentro em função dessa minha prisão ali. Aí eu via que o João Marcos, alguém chegou 

nele e ele então pede que viesse uma viatura para nos conduzir até um local que eu não 

sabia onde seria, mas vem uma viatura. E uma viatura da Aeronáutica, e nos conduz 

porque a essa altura, enquanto esperava esse transporte, um ou outro colega meu de 

Faculdade que saia do trabalho ali no Daae, se acerca e diz, o que é isso, João Marcos? 

Marcos ali com o Airton? Isso é estranho. Não tínhamos nenhuma razão para estarmos 

ali. Era um colega chamado Hermes de Paula Araujo que disse, você também está 

preso. Então, fomos os dois conduzidos para esse Quartel do 2º Exército que 

obviamente funcionava como um dos primeiros núcleos em São Paulo daquilo que era 

chamado de Operação Bandeirantes.  
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O SR. FERNANDO MORAIS – Já aqui do Ibirapuera ou ainda lá no centro? 

 

 

O SR. AIRTON SOARES – Era aqui no Ibirapuera. Funcionava ali. E que 

depois então a evolução foi transferir essa atividade para essa área que você 

documentou aí que era a Rua Tutóia com Tomás Carvalhal. Eram exatamente as duas de 

trás. A confusão que se fazia é porque havia uma Delegacia na Rua Tutóia, que era uma 

Delegacia normal do bairro da Vila Mariana que ficou sendo visto como uma Delegacia, 

mas que era separada, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Essa Delegacia tinha 

uma atividade normal. Atrás dela que se montou nesse espaço aquilo que se fazia 

clandestinamente e dessa repressão clandestina eu posso te dar esse testemunho hoje de 

como é que a coisa funcionava. A Aeronáutica envolvida nisso. Mais tarde eu fazia 

parte então daqueles que deviam ser objeto de investigação da Aeronáutica. Outros 

fatos, que não cabe aqui relatar, mostraram que sempre as informações ao meu respeito 

eram levadas para o órgão da Aeronáutica, o CISA, que era um dos órgãos que atuavam 

em conjunto com o CENIMAR e o CIEX e que tinha em São Paulo com o DOPS uma 

perfeita interação. E que não o faz na época do Delegado Fleury a aproximação do 

Fleury e DOPS era muito mais que o CENIMAR, e há muitos casos em que obviamente 

a gente desconhece de investigações feitas, CENIMAR- Fleury que não eram levadas 

imediatamente ao DOI-CODI, já estabelecido aqui, porque havia uma disputa para saber 

quem era mais competente em tortura, repressão e o diabo a quatro. E o Fleury então 

atuava protegido fundamentalmente pelo CENIMAR de São Paulo. Então, eu fiz 

questão de fazer esse registro para lembrar como eles foram se estruturando. Isso foi em 

1968 e desde aquela época a repressão clandestina já atuava no meio estudantil, no meio 

cultural e no meio operário metalúrgico de São Paulo, reprimindo ilegalmente, 

irregularmente e clandestinamente. Era só para contribuir aí.  
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O SR. FERNANDO MORAIS – Presidente, se o Sr. permitir. Eu me lembro, 

por exemplo, que o Ricardo Carvalho há pouco tempo juntamente com o Ivo Herzog, 

filho do Vladmir Herzog estava montando um documentário sobre a imprensa 

alternativa do Brasil, e eu fui fuçar a papelada que guardava, e descobri um dossiê 

gordo, robusto, cujo original está aqui e eu tenho uma cópia na minha casa já um pouco 

apagada, mas um dossiê sobre como o Centro de Informação do Exército montou uma 

operação com a utilização da Receita Federal, da Delegacia do Trabalho, de Delegacias 

Policiais para silenciar a imprensa alternativa. Para não parecer que estavam reprimindo 

o concessor dentro da redação, eles mandavam o fiscal da Receita Federal lá e 

absolutamente não se pagava nenhum imposto, as coisas funcionavam em porões, 

jornais absolutamente, não eram clandestinos, mas eram jornais materialmente 

miseráveis. Ninguém tinha recursos. Eu trabalhei em quase todos eles e ninguém 

recebia, ninguém era sustentado de salário e a Delegacia do trabalho ia lá e exigia que a 

empresa nos registrasse sob pena de fechar. Eu me lembro que o primeiro a ser fechado 

como parte dessa operação era o jornal da convergência socialista dirigido pelo Marcos 

Faiman, chamado Versus. Foi o primeiro a ser vítima disso. O CIEX interrompeu essa 

mega operação a partir do momento que a Comissão de Direitos Humanos daqui da 

Assembleia Legislativa tornou público isso. Esse dossiê está aqui à disposição da 

Comissão. Se houver dificuldade para localizá-lo, como eu tenho uma cópia eu posso 

indicar data e tudo mais. E finalmente para encerrar, para não me estender mais, quando 

o Deputado Airton Soares se referia à OBAN, eu me lembrei que a última entrevista 

dada pelo Governador Abreu Sodré como Governador de São Paulo antes de ele 

entregar o poder para o Paulo Egidio Martins, se não me engano, eu fui pelo Jornal da 

Tarde fazer uma longa entrevista com ele do tipo ping-pong, que foi a última página do 

jornal naquele dia. Lá ele reconhece orgulhosamente ter sido criador da Operação 

Bandeirante. Tudo bem, é uma pessoa que já está falecida, mas de qualquer maneira 

para o registro da história, quando os nossos tataranetos estiverem lendo os relatórios 

que Comissção da Verdade irá deixar a história é importante que saibam disso.  
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O SR. AIRTON SOARES – Fernanando, Desculpe interromper, mas na minha 

narrativa ficou um fato pouco esclarecedor, que é a presença desse cidadão que chega 

para o estudante e diz, pode falar na tribuna que eu te dou cobertura. Esse cidadão 

depois foi perseguido por esses elementos do CCC junto com o DOPS, e esse cidadão 

corre e sai pela Rua Riachuelo, atrás da Faculdade,  e o CCC na troca de tiros tentando 

prendê-lo, atinge um cidadão que estava em um ponto de ônibus que deu origem a um 

inquérito policial que obviamente foi arquivado por falta de autoria. Esse cidadão 

morreu ali e esse que me procurava entra ali na Praça da Bandeira e no meio do povo 

ele desaparece. É por isso que eu fui levado para esse local, porque eu fui o último que 

os jovens que estavam ali representados viram conversando com esse cidadão que eu 

não sabia quem era.  

 

 

O SR. FERNANDO MORAIS – O assassinato do operário Santo Dias, por 

exemplo, a Assembleia Legislativa tem registros precisos de um Oficial da Polícia 

Militar, Capitão da Polícia Militar comandando um grupo de Soldados, da tentativa de 

sequestrar o cadáver do Santo Dias no necrotério de Santo Amaro, que foi impedido 

porque por mera casualidade estávamos lá, o Deputado Eduardo Suplicy e eu. 

Atravessamos os carros da porta do necrotério de Santo Amaro para impedir que a 

Polícia Militar fosse lá sequestrar o cadáver do Santo Dias, muito provavelmente para 

eliminar a identificação de quem o havia assassinado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – A gente então podia 

passar para a Suzana de novo, e se você quiser na sua fala retomar aquele trabalho do 

Roberto Gouveia, de quando você acompanhou o trabalho junto com a Amelinha.  
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A SRA. SUZANA LISBOA - Eu só queria falar do Deputado Roberto Gouveia. 

Eu não lembro especificamente dessa questão da venda de órgãos, agora tem certamente 

aqui nos arquivos da Assembleia Legislativa toda a investigação que nós fizemos junto 

com ele em relação ao Manicômio Judiciário do Juquerí. Era o Secretário de Saúde João 

Iunes, que ano pode ser isso? 

 

 

O SR. FERNANDO MORAIS – 1982, já era no Governo Montoro, senão 

vocês não teriam acesso.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - O Francisco Drummond que era psiquiatra diretor 

do Juquerí, ele nos procurou dizendo que tinha uma pessoa lá que se dizia preso 

político.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Era a Amelinha? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Não. Não era nenhum dos presos políticos, mas 

certamente era alguém que conviveu com presos políticos por toda a história que ele 

contava. Ele reproduzia com muita fidelidade a história de algum preso político. Então, 

imaginou-se que ele teria convivido com algum preso político e absorvido aquela 
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história. O Manicômio Judiciário tinha um cemitério absolutamente clandestino que 

deve ter até hoje. Nós tínhamos o conhecimento do Juquerí para uso de internação de 

presos políticos. O Melinho,  Antonio Carlos Melo, esteve lá, outras pessoas também a 

gente sabia que tinham estado lá. Então, nós fomos fazer um trabalho de leitura dos 

processos do Juquerí, que eu acho que foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha 

vida, porque a gente não tem estrutura emocional para ler aquilo. Foi horrível. A gente 

tinha que ler os processos como um todo para tentar ver se a gente achava alguma 

informação nas entrelinhas, que a gente sempre procurou, para ver se a gente 

identificava aquela pessoa como desaparecida.  

No meio dessa documentação que a gente examinou, na época aquilo tudo ia ser 

posto no lixo e eu não sei o que foi feito daquilo, foi encontrado uma prescrição médica 

do uso de escopolamina para os presos, que era considerado pelo que eu me lembro, um 

soro da verdade. Então, aquilo era especificamente receitado para os presos políticos. A 

gente achou um ofício do diretor Paulo Fraletti, o Roberto Gouveia fez um trabalho para 

uma Comissão. Não era uma Comissão de inquérito. Eu não sei como chamava a 

Comissão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Comissão de Estudos.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Dentro da casa durante muitos anos onde deve 

estar também essa parte dos órgãos que eu não me lembro disso. E nós acabamos 

também não encontrando nada naqueles arquivos e não conseguimos terminar a busca 

porque a cabeça não aguentou. Era muito difícil a gente ler aquilo, o sofrimento de cada 

pessoa, a miséria, as histórias de vida eram muito pesadas. A gente começava a ler, 

chorava meia hora, voltava a ler e chorava mais meia hora. Foi muito difícil. A gente 

não conseguiu terminar aquela reportagem no Juquerí. Então, eu tentei me ater ao caso 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



38 

 

 

do Luiz Eurico e acabei passando por cima de muitas das investigações que enquanto 

Comissão de Familiares nós fizemos nesses anos todos, que de repente podem auxiliar o 

trabalho de investigação da Comissão. Mas certamente o Manicômio Judiciário do 

Juquerí é um desses lugares onde houve internação de presos políticos e onde houve em 

uma época denúncia de que Davi Capistrano teria passado pelo hospital do Juquerí. 

Então, uma das coisas que a gente buscava naqueles registros era se alguns dos nossos 

desaparecidos tinham sido colocados lá com o nome falso. E pudesse estar enterrado ali 

no próprio cemitério que é uma coisa informal.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Complementando isso, Suzana, tem um pedido de 

informação do Comandante do destacamento da Polícia Militar que fazia a segurança do 

manicômio judiciário, do diretor que era o Paulo Fraletti ao Almirante e médico 

psiquiatra, em que ele pergunta quantos presos políticos estão no nosocômio, que é o 

manicômio. Só temos essa pergunta, não temos a resposta. Então, deduz-se que havia 

presos políticos não só o Melinho como o Aparecido Galdino, que era um líder 

messiânico que era um preso político, e também o Antonio Adolfo de Castro, que era 

um dos fundadores da ALN que foi enlouquecido também na tortura como o Melinho, e 

foi levado para o manicômio judiciário  Antonio Costa Pinto, ele ficou lá no manicômio 

durante vários anos, como o Melinho também ficou durante vários anos, e o Melinho só 

é retirado de lá quando houve a abertura política. Ele sai em dezembro de 1976 já no 

processo chamado de abertura lenta, gradual e segura do General Geisel. Então, só para 

registro que o manicômio judiciário é um local que deve se fazer uma investigação, 

porque ele foi usado como aparelho de manutenção de presos políticos.  

 

 

O SR. FERNANDO MORAIS – Me desculpem a falta de método, mas eu acho 

que é preferível assim do que deixar de fazer registros. Há indícios fortes de que um dos 

sequestradores do jurista Dalmo Dallari tenha sido o Tenente-Coronel Carlos de 
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Carvalho que chefiava o serviço secreto, serviço reservado da Polícia Militar, que era 

conhecido pela alcunha de Taturana pelo bigode, tinha um bigodão grosso. E que nós 

trouxemos aqui à Assembleia Legislativa. Ele foi intimado por uma Comissão de 

Inquérito que apurava as responsabilidades do governador Maluf e do comando da 

Polícia Militar no espancamento de parlamentares e de populares em um ato da 

Freguesia do Ó, ficou conhecido como Comissão da Freguesia do Ó. O Governo 

Itinerante do Paulo Maluf na Freguesia do Ó, onde foram espancados o deputados 

Geraldo Siqueira e Sergio Santos, que, aliás, morava na Freguesia do Ó. O comando 

dessa operação, nós identificamos quase todos que batiam e trouxemos aqui, e o 

comando estava a cargo do Tenente Coronel Carlos de Carvalho, chefe do serviço 

reservado da Polícia Militar, que depois disso foi promovido, talvez por esse mérito, 

promovido a Coronel pelo governador Paulo Maluf. Há indícios que ele tenha sido um 

dos sequestradores do jurista Dalmo Dallari. É muito fácil comprovar isso, basta levar 

fotos dele ou retiradas do prontuário dele na Polícia Militar ou retiradas dos arquivos 

daqui da Assembleia Legislativa, porque quando ele veio depor aqui, ele foi fartamente 

fotografado. Eu acho que isso é importante também. São dois elos juntando a máquina 

oficial com operações clandestinas como a do sequestro do Dalmo que justificou 

inclusive homenagem a ele feita pelo Papa João Paulo II.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Quando da visita do Papa 

que o Dalmo Dallari foi sequestrado, o José Carlos Dias, ambos sequestrados 

preventivamente, uma vez que havia uma manifestação no Morumbi. 

Suzana, nós conseguimos achar o vídeo. O vídeo estava fora do site do Caco 

Barcelos, nós conseguimos, estava no arquivo do Marcelo Zelik e o pessoal da 

assessoria ia apresentar o vídeo falando da vala de Perus, estava muito difícil. Como nós 

conseguimos, nós vamos encerrando já...  
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A SRA. SUZANA LISBOA - Eu só gostaria de pedir a Rosa e a Maria Rita se 

têm alguma pergunta a me fazer, se eu não fui clara em alguma coisa que eu possa 

esclarecer. Enfim, que outra informação que eu puder acrescentar.  

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu acho que sua exposição foi muito clara. Eu 

tinha lido já também o relatório que tinha sido preparado sobre o caso, e que fica 

preparado. É um documento que já está pronto, que foi preparado pela Amelinha, o 

Ivan, o Deputado Adriano Diogo, então, eu propriamente não tenho dúvidas. Eu tenho 

as dúvidas que você tem. Eu me pergunto como isso aconteceu efetivamente. Até hoje a 

gente não tem uma história absolutamente clara sobre o que aconteceu. Eu acho que 

essas dúvidas a gente não vai poder sequer, nós não vamos responder a isso também 

quando nós chamarmos pessoas para responsabilizar por esses fatos. Essa é uma perda 

que eu não sei como a gente vai recuperar, porque todos nós queremos saber em relação 

a um familiar, um ente querido, como foi até o fim. Isso eu acho que a gente não vai 

poder saber. Assumo isso previamente como perda. Tem muitos outros ganhos nessa 

história e é isso que a gente está tentando produzir. Eu tenho essas dúvidas que você 

tem também, que você levanta, que você se refere a elas. Essas dor de não saber uma 

porção de coisas. Mas eu acho que do ponto de vista da exposição, ela foi muito clara.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Então, como eu poderia, eu tenho algum 

procedimento a fazer através da Comissão da Verdade ou não em relação a pelo menos 

mudar o atestado de óbito do Luiz Eurico, que até hoje consta como suicídio. Em 

função desse laudo pericial, que ele está sendo encaminhado assinado pela própria 

Comissão. Eu tenho uma cópia dele. O Claudio Fontelles me disse que também tinha 

visto o laudo e achou inquestionável. Que procedimento eu poderia fazer, através da 

Comissão ou eu tenho que fazer juridicamente para que pelo menos, eu nunca vou saber 
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como ele morreu, quem matou, provavelmente vou morrer com essa dúvida, mas pelo 

menos eu não vou ter no atestado de óbito a versão de suicídio.  

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu acho que você pode encaminhar isso à 

Comissão como solicitação. Se nós precisarmos de algum apoio seu, de alguma questão 

que você levante para a gente nós vamos lhes dizer. Eu acho que esses casos vão ter que 

ser pensados pela Comissão um a um, não são fáceis porque o Herzog nós conseguimos 

mudar. Conseguimos uma decisão que nós pensávamos que não haveria recursos em 

relação a ela. A decisão foi até comemorada, foi feito um cartaz, foi um prêmio para 

esse cartaz, houve uma comemoração, em uma noite de premiações, e, no entanto houve 

um recurso e agora nós estamos fazendo as contrarazões a esse recurso e dizendo de 

duas questões fundamentais pelo menos, que é o respeito a fidelidade, a sentençaque 

responsabilizou a Unidão, a União e reconhecer que a morte dele...  

 

 

O SR. FERNANDO MORAIS – O recurso do Ministério Público? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – O recurso é do Ministério Público, mas é de um 

outro Ministério Público que não é o Federal, que tem aquela Comissão de Direitos 

Humanos.  É o Ministério Público Estadual. Então, nós estamos cobrando que em 

função da fidelidade à sentença, que declarou que a União foi responsável e que a morte 

foi por prisão e maus tratos e também pela verdade material que toda opinião pública 

conhece, que mais de mil jornalistas na época e comunicadores fizeram no momento 

correndo riscos de vida, enfim, por várias razões de ordem política que retrata essa 

verdade material, que essa decisão tem que ser mantida. Mas quem vai julgar isso é o 
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Juiz Corregedor. Mas o que eu quero dizer é que é uma luta ainda. Têm os que estão do 

outro lado. Têm os que têm uma visão da realidade. Então, nós temos que alcançar isso, 

lutar por isso, conseguir isso. E no caso dessas mudanças de atestado, não vai ser uma 

coisa fácil. Ela é muito simbólica. Essas mudanças são muito simbólicas, mas 

encaminhe que nós vamos lutar por isso.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu me preocupei quando vi que a Comissão 

Especial de Mortos e Desaparecidos, em  uma entrevista do Presidente da Comissão, 

Marco Antonio Barbosa, junto com a Ministra Maria do Rosário dizendo que iam 

mudar mais de quatrocentos atestados de óbito. Eu fiquei muito assustada com isso, até 

porque nós questionamos muito a atuação da Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos, não foi à toa que eu me retirei dela. E eu acho que isso não pode ser 

assim. Em relação aos mortos e desaparecidos políticos, nós não queremos que mude o 

atestado de óbito de ninguém que o corpo não foi localizado. Se a Comissão estiver 

fazendo isso, ela vai estar nos prejudicando do ponto de vista jurídico pelos avanços que 

nós temos tido tido junto ao MP na aceitação de novos casos. Então, como a nossa 

instância para nós hoje é a Comissão da Verdade, e eu acho que falo aqui pela Rosalina, 

Laura, Criméia, Denise, Ângela, que são os familiares que estão aqui que tenho certeza 

que não concordam com essa decisão e dessa manifestação da Ministra e da Comissão.  

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO - Da Comissão, eu não tenho notícia que houve 

pronunciamento da Comissão, até porque para haver pronunciamento da Comissão...  
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A SRA. SUZANA LISBOA - Não foi da Comissão da Verdade, foi da 

Comissão de Mortos e Desaparecidos.  

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Sim. Aí nós não temos também uma ingerência, 

mas eu acho que também se ele entender, eu não sei se ele expressou a vontade de que 

pudesse em algum momento, a partir das descobertas que fossem feitas, mudar. Se ele 

estava dizendo isso, se houve fidelidade ao que ele disse por parte da imprensa. Mas de 

qualquer forma eu acho que é fundamental que ele seja procurado para que seja 

esclarecido isso. Mas de qualquer forma nós não estamos nesse particular, atuando com 

ele e nem fizemos esse tipo de declaração.  

 

 

A SRA. Maria Rita Kehl – Nós temos uma boa interlocução com o Marco 

Antonio Barbosa, então, acho que também podemos conversar com ele sobre a 

inconveniência de ser feito dessa maneira. Então, aí simplesmente passou uma borracha, 

virou a página e encerram-se as pressões pelo estabelecimento das verdadeiras 

condições da morte. Eu acho que ele deve ser sensível a isso. Eu não sei por que ele 

falou que ia mudar os quatrocentos, não tenho a menor ideia disso, nem saiba disso, mas 

eu acho que a Comissão pode fazer essa interlocução com ele. E a outra coisa, 

rapidamente já que você perguntou para nós duas, eu acho que muito importante do seu 

depoimento não é a questão de você ter trazido ou não novidades. O Luiz Eurico é um 

dos encontrados, mas eu acho que o importante do que você diz é a cada vez que a gente 

ouve uma nova pesquisa dos familiares, é a importância que a Rosa falou, é um 

confronto, não é fácil, mas é a Comissão não desistir da abertura de arquivos.  

Esses arquivos destruídos, quer dizer, o importante é a Comissão não se 

conformar com isso. Temos que achar a ordem de destruição, temos que achar o 

responsável, porque talvez o único recurso que ainda exista para esclarecer os muitos 
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recursos que ainda exista sobre esses desaparecimentos sejam esses arquivos. Então, o 

importante é a Comissão ter um compromisso. Nem é a minha área na Comissão, eu 

estou com os camponeses e indígenas que também há arquivos, mas o importante é que 

a Comissão até o fim não aceite essa versão, e se for o caso no fim, no relatório final 

ainda denuncie isso como uma versão que a Comissão não pôde aceitar. Mesmo porque, 

sem os autos de quem ordenou destruir e etc., nós não vamos aceitar. Isso fica uma 

informação de boca e não é confiável.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Com a palavra, o Airton 

Soares.  

 

 

O SR. AIRTON SOARES – Olha, eu tenho a incumbência de entregar às 

integrantes da Comissão Nacional. Um documento exaustivamente trabalhado e 

compilado pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, Comissão 

essa que temos ligações muito antigas, desde a primeira vez em plena ditadura essa 

Comissão foi responsável pela ida de familiares de presos políticos ao Congresso 

Nacional fazer a denúncia que depois fundamentou no pedido de CPI na Câmara dos 

Deputados para apurar os mortos e desaparecidos. Então, fico honrado em poder 

entregar para vocês esse documento que a Comissão elaborou sobre o Luiz Eurico 

Tejero Lisboa, na certeza de que será encaminhado para que possa receber a devida 

apuração. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Em seguida a entrega do 

documento, queria passar a palavra, Ricardo Carvalho. É uma das testemunhas desse 
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depoimento da Suzana, ele acabou de chegar. Com a palavra, Ricardo Carvalho. Fica à 

vontade. Já pode falar direto sobre a sua participação no caso, porque a Suzana quando 

fez o relato, ela já te citou várias vezes e tal. Até a gente estava dando um tempinho para 

você entrar no clima, mas a gente queria ouvir seu relato direto. Obrigado.  

 

 

O SR. RICARDO CARVALHO – Pois não. Eu sou jornalista e costumo dizer 

que mais do que jornalista eu sou repórter, porque durante muitos anos da minha 

carreira como repórter de direitos humanos na Folha de São Paulo, na TV Cultura 

também, no Jornal da República e na Isto É, eu pelas circunstâncias profissionais 

daquele momento eu tinha como fonte de informação nada menos nada mais do que 

Dom Paulo Evaristo Arns, no colo de quem caiam todas as denúncias pela América 

Latina inteira. E ele me chamava, e a Folha naquele momento dava espaço para esse 

tipo de reportagem, e nós fomos avançando até que o Luiz Eduardo Greenhalgh, da 

Comissão de Direitos Humanos da CURIA, me chamou um dia lá mesmo, eu só quero 

dar um pouquinho essa circunstancia. Ele me chamou na sala da Comissão de Direitos 

Humanos e disse, “Ricardo, acho que estamos perto de encontrar um corpo de um 

desaparecido político, e pelo que a gente dá conta é o primeiro e tal. Você topa fazer a 

reportagem?” Aí eu costumo dizer que a reunião de pauta começou imediatamente.  

E aí fomos atrás, o Ivan estava junto com a gente nessa empreitada, mas me 

lembro muito bem de eu, Suzana e Luiz Eduardo, o Ivan como sempre do lado da gente, 

indo procurar as circunstâncias do assassinato do Tejera. E estava junto da gente como 

fotógrafo o Helio de Campos Melo que era repórter fotográfico e hoje é editor da revista 

Brasileiros, e nós começamos a tatear, correr atrás. Procura daqui e procura dali, 

chegamos em uma pensão na Rua Conselheiro Furtado, no bairro da Liberdade, onde 

como jornalista e como repórter. E foi uma emoção muito grande para mim como 

repórter, a gente vai chegando perto de encontrar o objetivo daquela reportagem, e mais 

ainda a emoção que a Suzana passou ali, foi uma coisa impressionante quando nós 

encontramos ali as evidências do assassinato do Tejera Lisboa naquela pensão. Tiros no 

teto, a emoção das pessoas que nós entrevistamos. Uma moça se abraçou com a Suzana 
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quando descobriu que aquele caso acontecido tantos anos antes estava sendo 

desvendado e que tinha essa importância política para aquele momento. Então, dali 

como repórter, o repórter quando vê esse tipo de coisa, ele enlouquece. Ele quer saber 

tudo, vai atrás, pergunta. E nós chegamos a essa evidência dos tiros na parede. E eu 

estava em transição do Jornal da República para a revista Isto É e quando o Mino Carta 

me chamou, o editor da revista me chama e fala, como é essa história aí. A gente faz o 

que a gente chama de jornal falado para a chefia de reportagem, a gente vai narrando o 

que é e o Mino foi se impressionando, se impressionando e aquela reportagem acabou 

capa, aliás, uma capa muito forte e muito bonita do ponto de vista gráfico da revista Isto 

É, e ali a gente narra o que aconteceu. Mais detalhes dessa reportagem está nesse livro 

aqui, O Cardeal e o Repórter, que eu acabei escrevendo em uma compulsão de contar 

às coisas que foram acontecendo na minha função de repórter de direitos humanos, essa 

história está narrada em mais detalhes aqui, e outras histórias que eventualmente 

poderão interessar a Comissão da Verdade, só para citar rapidamente, como o preso 

político brasileiro que estava no manicômio em São Paulo e que foi retirado por conta, 

obviamente, da ação de Dom Paulo Evaristo Arns, e por conta da reportagem que nós 

fizemos ao descobrir o caso. O Aparecido Galdino Jacinto é uma história também 

impressionante do ponto de vista político e jornalístico obviamente, e que eu narro aqui 

que quero deixar esse livro com a Comissão porque tem outros relatos, obviamente, que 

poderão interessar a vocês.  

Eu fico a disposição de perguntas, o que mais eu poderia detalhar, fico a 

disposição.  

A matéria em si. Quando nós entramos naquela pensão, eu me lembro como se 

fosse hoje, nós estávamos com muito receio até porque o portão estava aberto. Aí então 

já sabem da gente. A gente sempre tinha esse certo receio de que o DOPS já sabe. Eu 

pelo menos tinha esse receio porque conversa daqui e conversa dali. Quando nós 

entramos por aquele corredor, nós fomos caminhando no corredorzinho estreito, quando 

nós subimos o primeiro degrau, nós encontramos uma pessoa, acho que  o marido da 

dona, não sei perfeitamente, que disse que ninguém ia falar sobre nada ali. E aí essa 

Sra., uma moça de personalidade forte, quando encontrou Suzana ela se emocionou, 

começou a lembrar do caso, chamou a dona da pensão e criou um clima que não tinha 
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mais volta. Tinha que contar aquela história. E eles começaram a narrar como tinha sido 

aquilo. Que o Tejera estava quase que em uma edícula, em um quarto fora do prédio da 

própria pensão, e começaram a narrar que eles escutaram a polícia, era uma polícia 

camuflada, não era a polícia Oficial fardada da capital, entrando, procurando e atirando. 

E todo mundo ficou fechado nos seus quartinhos com medo do que estava acontecendo. 

Quando o barulho acabou eles saíram e olharam pelo vitrô e viram um corpo estendido 

na cama, ensanguentado e quando eles entraram, as pessoas que estavam ali entraram. A 

polícia saiu e falou algo como, “vamos limpar o sangue desse local aqui”. Porque tinha 

muito sangue naquele quarto.  

Eles começaram a limpar, espremia pano em uma bacia tentando limpar o 

ambiente do jeito que estava, eu não me recordo agora como o corpo foi tirado de lá. Eu 

não me lembro. Você lembra, Ivan? Não é o caso. Mas enfim, eu não me lembro 

exatamente como eles narraram que o corpo foi retirado.  

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Esse detalhe é realmente importante, porque em 

um segundo momento surgiu à versão no inquérito de que o corpo teria sido chutado. 

As pessoas não mantiveram essa história depois. Assustadas, a história que contaram a 

vocês depois não foi mantida, não é isso? É o que Ricardo não acompanhou. A Suzana 

contou isso. Você pode narrar para ele? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - É que depois que nós fomos à pensão, quando 

eles narravam que ele teria morrido ali, eles sempre mantiveram a versão de que ele se 

matou, de que chamaram a polícia. E depois na fase de reconstituição de identidade é 

que quando eu fiz a primeira exumação e o corpo não tinha o tiro no crânio, não 

correspondiam às características do que tinha sido necropsia do, e tinha fraturas, eles 

quando foram ouvidos de novo pela polícia na reabertura do inquérito disseram que o 
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corpo havia sido chutado na escada para tentar justificar. Isso tanto a Maria de Lourdes, 

a moça que primeiro reconheceu ele, essa história que chorava. Você se apresentou 

como irmão dele, eu era a mulher dele, do Nelson Bueno. E aí ela e a dona da pensão 

modificaram o depoimento. Esse cidadão que não queria falar nada, a gente teve 

informações de que ele chama Silvestre Borgia [Não é possível ouvi o nome com 

precisão], era o zelador da pensão e ele era um informante da polícia. Todo mundo dizia 

isso. Ele mesmo falava “eu ajudo a polícia sim”. Essa fase já da mudança do 

depoimento deles você não acompanhou.  

 

 

O SR. RICARDO CARVALHO – A revista deu a reportagem e a gente como 

jornalista, eu sabia da exumação, sabia de uma ou outra coisa, mas jornalisticamente a 

gente não acompanhou mais. A revista não acompanhou mais e eu também não. Talvez 

por isso que não sabia. Esse ‘depois’, porque eu não acompanhei mais o caso.  

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Então agora para a Suzana, que não terá 

esquecido como foi a versão que ela deu na hora sobre a retirada do corpo, só para ficar 

aqui registrado outra vez.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Eles disseram que ao ver o corpo, espiarem pelo 

basculante e ver o corpo deitado, eles chamaram a polícia, a polícia veio e o quarto 

estava fechado por dentro, eles empurraram a chavezinha assim na porta, tiraram com o 

jornal, que a polícia teria feito isso. Entrado no quarto e depois retirado o corpo 

normalmente, que a polícia teria levado. Essa era a versão de chutado pela escada, 

porque era no primeiro andar, só aparece depois, em uma fase do inquérito policial 
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quando o tal corpo tinha fraturas e o Delegado acintosamente ele induz as pessoas a 

dizerem isso. A leitura dos depoimentos é nesse sentido. Eu não fui ouvida em nenhum 

momento.  

 

 

O SR. RICARDO CARVALHO – Eu tenho uma recordação de quando a 

polícia teria chegado, a outra policia, a Polícia Oficial chegou, quando eles viram o 

crime eles ficavam muito inseguros do que fazer. Não teve isso, Suzana? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - É que depois que saiu a matéria na Isto É nós não 

voltamos à pensão, eu pelo menos não voltei à pensão porque nós enganamos aquelas 

pessoas, de que a gente estava fazendo uma coisa que era para mostrar para a mãe, 

estava gravando depoimento. Então, a história de que ele teria mais de uma identidade, 

que era terrorista, que a polícia chegou e tirou todo mundo, e não sei o que, isso aparece 

depois já nessa fase de investigação. Mas eles não acrescentaram coisas suficientes para 

dizer o que aconteceu, a não ser esse vídeo do Caco que diz que eles entraram ali, 

mataram, lavaram o corpo e não sei o que, montaram a cena. Mas não é uma testemunha 

ocular. É uma testemunha indireta que soube dos moradores da pensão.  

 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Que ano saiu à matéria da Isto É? Ricardo,  

Queria saber também se as pessoas que estavam com medo de falar sofreram... 
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O SR. RICARDO CARVALHO – 1979.  

 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – E você sabe se as pessoas que acabaram 

falando, achando que era família e tudo, sofreram algum tipo de pressão depois, de 

susto, vocês sabem alguma coisa das pessoas da pensão? 

 

 

O SR. RICARDO CARVALHO – Não. O livro tem fotos. Eu não sei se 

chegaram a ser mostradas as fotos da Suzana abraçando essa moça que se emocionou 

muito ao vê-la, a Suzana entrando na pensão e a capa da revista, “Aqui está enterrado 

um desaparecido”. Depois quem quiser ver tem as fotos.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Eu encontrei essas pessoas, no depoimento 

judicial, na época da reconstrução de identidade, no depoimento Oficial. E elas tinham 

muita raiva de mim. Elas demonstraram muita raiva “porque, você não me disse o que 

era”. E disse que eu não podia dizer. Se eu fosse dizer eu estaria comprometendo a 

minha defesa para elas foi o seguinte, se eu estivesse dizendo alguma coisa eu até ia 

estar comprometendo vocês com uma história que não era de vocês. Eu queria que 

vocês dissessem o que aconteceu com o Nelson Bueno. E nem isso vocês conseguiram 

me dizer por que tinham medo de dizer, e estão mostrando que tinham medo porque 

mudaram o depoimento. Mas isso foi uma conversa comigo ali na antessala. E eles não 

se emocionaram em me dizer nada porque, eu acho que por medo. Com certeza até pelo 

Delegado que fez eles mudarem o depoimento deles. O Delegado fez eles disserem 

outras coisas que eles não tinham dito antes como, por exemplo, tinha mais de um 

documento, era terrorista, a polícia chegou dizendo isso. Isso para eles era uma 
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justificativa de que tinha que fazer qualquer coisa. Se o cara era terrorista, entendeu? 

Então, eu senti essa pressão neles, mas também ficou por isso mesmo. O que eu podia 

fazer em plena ditadura? Isso era ditadura ainda.  

RICARDO CARVALHO: Espero que eu possa ter contribuído.  

Eu queria apenas fazer um registro rápido. Eu participei nesse final de semana 

em Rio Branco, no Acre, do 35º Congresso Nacional de Jornalistas, e que estão 

formando uma Comissão da Verdade. E eu citei a minha convocação aqui como algo 

inédito, algo inusitado ou algo importante. Eu até falei, eu sou jornalista. Eu não fui 

preso e nem torturado e a Comissão da Verdade de São Paulo me chamou como repórter 

e isso abre uma perspectiva do meu ponto de vista, muito interessante nas Comissões da 

Verdade que estão se formando Brasil afora, principalmente essas de jornalistas, que 

participaram como repórter de determinados eventos e que presenciaram a história de 

alguma maneira. Eu acho que isso é muito importante, é inusitado, eu acho que deveria 

chamar, o Caco Barcelos, a Inês Caravaggio do Estadão, a Tãnia Gonçalves que era do 

Globo, são profissionais que têm ou tiveram acesso a informações. E, aliás, eu acho que 

isso foi uma ideia brilhante chamar jornalistas que estão aqui como repórteres, narrando 

o que aconteceu.  

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Você faz parte dessa Comissão? 

 

 

O SR. RICARDO CARVALHO – Eles estão formando ainda. Eu fui a Rio 

Branco como representante do Instituto Vladimir Herzog por conta de uma homenagem 

à imprensa alternativa, era um projeto que estava sendo levado. E lá eles souberam da 

minha convocação aqui e pediram para eu falar como tinha sido essa convocação e tal.  
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A SRA. ROSA CARDOSO – Eu queria sugerir, eu acho muito importante essa 

mobilização que está havendo no país. Essa multiplicação de Comissões da Verdade, até 

uma Comissão em uma tribo indígena, a Maria Rita depois pode falar sobre isso. Mas 

eu acho que nessas Comissões em que as pessoas integram, tem a possibilidade de 

escrever como é o caso dessa Comissão de jornalistas, eu acho que primeiro é 

importante que nos ofereçam, nos municiem de todas as informações que forem 

possíveis. É importante nós sabemos disso até para saber quem são as pessoas que estão 

nessa sintonia. Porque quem está na Comissão vai estar mais sintonizado nessa questão. 

Mas é muito importante também que os jornalistas façam uma pauta própria do que eles 

acham importante dizer à Nação sobre esse período, era muito importante que surgisse 

uma porção de relatos, relatórios, bons livros, bons textos didáticos sobre o que foi esse 

período. Que a Comissão da Verdade pudesse deflagrar esse tipo de produção no país 

porque a nossa história vai ser insuficiente. Na nossa história não cabe tudo porque é 

preciso em determinado momento é fazer uma história que pode ser lida. A gente pode 

até ter um conjunto de anais, a gente pode ter, me faltou agora a palavra, mas ter um 

texto principal e ter os outros textos. Os anexos, nós podemos até ter um texto principal 

e os anexos, mas os anexos nem sempre são muito lidos. E nós vamos até querer levar o 

nosso relatório para as livrarias. Quem frequenta livraria não é a pessoa do povo. Essa 

talvez não leia dessa forma, nós queremos produzir também por outra maneira, em 

outras mídias o relatório, e queremos colocar também nas livrarias. E não queremos 

fazer uma coisa enorme, porque isso não funciona também. Então é muito importante 

que as Comissões que puderem produzir os seus relatos falando com mais 

especificidade de algumas coisas, que façam isso.  

 

 

O SR. RICARDO CARVALHO – Só para complementar. A Comissão 

proposta na reunião da FENAJ, a Federação Nacional, quatro jornalistas que segundo 

eles não foram solicitados ainda, mas com certeza participariam, e dois de São Paulo, o 

Audálio Dantas e a Rose Nogueira, são dois jornalistas que vão estar nessa Comissão 
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Nacional. Eu inclusive lá ofereci o trabalho que o Instituto Vladimir Herzog quer 

chamar dos jornalistas a atenção para essa Comissão o desrespeito aos direitos 

humanos, inclui a censura, algo especificamente que seja de jornalistas. O Instituto 

Vladimir Herzog preparou, o Fernando Morais e a própria Maria Rita Kehl depuseram 

no sentido de resgatar essa história no Brasil. então, o Instituto Vladimir Herzog lançou 

e tem os protagonistas dessa história. São sessenta depoimentos de jornalistas que 

participaram de uma maneira ativa na imprensa alternativa, resistindo cada um a sua 

maneira. Tem ali mais uma, o Brasil Mulher, da Rosalina,  que obviamente que a gente 

coloca a disposição de vocês também, porque daí vão aparecer outras histórias e eu 

posso me comprometer de falar na FENAJ ou fazer a ponte com FENAJ levando essa 

sua sugestão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Nós estamos indo já para 

os encaminhamentos finais dessa Sessão Solene. Suzana, você quer fazer alguma 

consideração final.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Nós vamos ver o vídeo ou não? É para eu falar 

antes de ver o vídeo? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Só para te explicar, está 

uma delegação de estudantes do Nordeste aqui, do Levante Popular, que eles estiveram 

aqui por conta de uma manifestação na porta do José Maria Marin, e eles estão sendo 

processados lá em Recife porque eles levantaram a história de um médico que 

participou do processo da ditadura, e agora eles estão sendo processados. Então, eles 
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vieram ler um documento para a Comissão Nacional. Então qual seria o 

encaminhamento, se você quiser falar depois do vídeo também, tudo bem. Mas seria, 

você faria as considerações, eles leriam o texto aí todos nós assistiríamos ao vídeo e 

daríamos por encerrada essa sessão da manhã.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Por mim já pode abrir para eles. Da minha parte, 

não sei se eu falei o que eu gostaria de falar, mas falei o que eu consegui falar. Então, o 

resto fica para depois.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Mas você fique à vontade. 

Se você depois do vídeo tiver alguma coisa para falar, para acrescentar, fique à vontade 

porque essa manhã é exclusivamente sua.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Eu só acho que foi uma manhã extremamente 

importante para nós da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos. Desde a 

época que eu fiz a denúncia do encontro do corpo do Luiz Eurico até hoje, quantos anos 

se passaram e nós temos ainda as mesmas reivindicações que nós tínhamos naquela 

época. Nós queremos saber onde estão, que os corpos sejam identificados, queremos 

saber quem matou, queremos a punição dos responsáveis, nenhuma dessas 

reivindicações foi atendida. Durante muitos anos nós fomos mal quistos e mal vistos, e 

até hoje somos especialmente em áreas que trata desse assunto dentro do Governo 

Federal. Isso é uma coisa que nos machuca todos os dias. Nós vimos recentemente um 

general envolvido na busca dos desaparecidos no Grupo de Trabalho Araguaia, que para 

nós é um terror, não é um grupo de trabalho. Ele violentamente reagir quando estava 
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assistindo um vídeo (inaudível – fora do microfone)... não sei o nome dele. E retirar da 

sala onde estava passando o vídeo os militares que estavam ali. Nós deixamos de 

participar do Grupo de Trabalho Araguaia. Eu cheguei a participar uma vez junto com 

os familiares em nome da Comissão dos Familiares para acompanhar as buscas, e 

realmente aquilo é um acinte a todos nós que buscamos ainda verdade e justiça. É uma 

vergonha o que está sendo feito, o dinheiro que está sendo gasto. É uma tristeza. A 

gente sabe que houve no exterior, na Califórnia foi identificado o DNA de oito ossadas 

e que o Grupo de Trabalho Araguaia não desenvolveu o resto do trabalho porque não 

queria dar ao laboratório da Califórnia o louro da identificação, então, não forneceu a 

eles o banco de DNA dos familiares e eles tampouco forneceram ao GTA a extração do 

DNA das oito ossadas que eles tiveram.  

Então, para nós estar depondo frente à Comissão, e eu estou falando 

especificamente do caso Luiz Eurico e não consigo deixar de falar em outras situações, 

porque eu e a Laura tivemos sorte de achar os nossos familiares. A Laura faltam dois, e 

eu achei um, eu tive essa sorte. E os outros familiares não tiveram. E o Governo nos 

trata com desdém e desrespeito até hoje. E especialmente o Grupo de Trabalho 

Araguaia.  

 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Eu não sabia sobre esses DNAs da Califórnia. 

Podemos combinar que a Comissão da Verdade vai requerer então. A gente tem poderes 

legais de requerer esses exames de DNA e encaminhar para aqui.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - A Polícia Federal quer comprar uma máquina que 

custa...  
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A SRA. MARIA RITA KEHL – Essa máquina já está sendo comprada.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Eles não estão procedendo aos exames porque 

eles querem ter a tecnologia para ter essa máquina. Durante anos nós não aceitamos que 

a Polícia Federal se envolvesse nas nossas buscas e nos exames de DNA porque nós 

sabemos que polícia é polícia. Porque a Polícia Federal não entregou os documentos 

que tinha, porque mantém os arquivos fechados, até hoje nós temos certeza que existe 

informações dentro do banco de dados da Polícia Federal através do sistema INFOSEG 

que eu tive acesso uma vez. Então, nós nunca aceitamos que fossem eles porque, no 

nosso ponto de vista, o interesse dessas corporações persiste. Nós vivemos outro 

período, mas Exército, Marinha e Aeronáutica, Polícia Federal não limparam essa 

história, não enfrentam essa história, e ainda têm entre eles o compadrio, no meu ponto 

de vista, de não abrir essa história. Porque recentemente no Governo Lula uma turma de 

Oficiais que se formou aqui em São Paulo pegou como patrono o Médici. O que esses 

estudantes estão aprendendo dentro da Escola de Formação do Exército para escolher 

como patrono um dos maiores assassinos desta Nação? É isso.  

 

 

O SR. FERNANDO MORAIS – E a turma do ano passado de Agulhas Negras 

teve como homenageado o Almirante Rademaker, da Junta Militar, um dos três a quem 

o Dr. Ulisses se referia como os três patetas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Criméia.  
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A SRA. CRIMÉIA DE ALMEIDA – É o seguinte, essas oito ossadas que foi 

retirado o DNA é um laboratório norte-americano e ele não entregou isso à Polícia 

Federal. Ele conseguiu identificar o DNA das ossadas e precisava do banco de sangue 

dos familiares para fazer a comparação. A Polícia Federal, o Governo brasileiro ou 

qualquer coisa assim não entregou esse banco de dados porque queria a máquina e não a 

identificação, afinal de contas, os nossos familiares servem apenas como serviu na 

Unicamp, para se adquirir máquinas sofisticadas e tecnologia. Então, esse resultado não 

foi entregue à Polícia Federal, não tem o que requisitar. Agora, se essa máquina é 

comprada, sabe para que os nossos familiares mortos vão servir? Para eles treinarem, 

aprenderem a usar a máquina, depois tentarem tirar o DNA e depois comparar com o 

banco de sangue. Ou seja, mais dez anos, mais não sei quantos anos quando a parte mais 

difícil havia sido feita na Califórnia. Por outro lado, a Polícia Federal não precisa dessa 

máquina porque recursos para retirar DNA de ossos nós temos em laboratório aqui em 

São Paulo muito mais barato. Custam seis mil reais a identificação do DNA de uma 

ossada. E essa máquina custa sei lá quantos milhões. Ou seja, nós, como fomos usados 

na Unicamp pelo Badan Palhares, nós estamos sendo novamente usados pela Polícia 

Federal, pelo GTA, por não sei quem. É isso.  

 

 

O SR. FERNANDO MORAIS – Presidente, eu queria pedir permissão ao Sr. e 

aos demais membros da mesa para me retirar antes da exibição do vídeo. Eu tenho que 

buscar minha neta em uma escola na Santa Cecília e o trânsito de São Paulo está 

absolutamente caótico. Eu estava com o coração apertado aqui. Vou, não vou. Vou ter 

que me retirar, mas eu reitero a minha disposição para colaborar com a Comissão, 

sobretudo para identificar o que haja na Assembleia Legislativa que possa dar 

contribuição seja para a Comissão Nacional, seja para a Estadual. Com licença.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Com a palavra, o pessoal 

do Levante Popular. Se identifica para efeito de gravação.  

 

 

A SRA. JESSY DAYANE – Bom dia. Sou de Sergipe. Na verdade o caso 

aconteceu em Aracaju. Sou militante do Levante Popular da Juventude, e aí a gente 

trouxe uma carta que a gente escreveu à Comissão da Verdade e queria publicizar e 

trazer o caso à tona do que está acontecendo lá, já que é um Estado pequeno e em geral 

o que acontece é ignorado, justamente por ser um lugar muito pequeno e a política não 

olha para lá.  

Aí eu vou ler a carta e a partir da carta eu posso explicar um pouco do caso.  

“À Comissão Nacional da Verdade 

Nós, do Levante Popular da Juventude, em 16 Estados brasileiros, nos dias 26 

de março e 14 de maio de 2012, com o calor dos debates acerca da composição da 

Comissão Nacional da Verdade, realizamos denúncias de agentes públicos que 

torturaram no período da Ditadura civil-militar instaurada com o golpe de 1964. A 

forma de luta utilizada foi o escracho, que consiste em expor os notórios torturadores, 

em sua casa ou em seu local de trabalho, com manifestações massivas da juventude e 

ampla divulgação pela imprensa, notadamente pelas redes sociais. 

Em Sergipe, denunciamos o médico Dr. José Carlos Pinheiro, atual diretor do 

Hospital e Maternidade Santa Isabel, que, nos tempos da Ditadura, ‘auscultava para 

conferir o sofrimento e até que ponto o ser humano aguentava as torturas’. Fizemos tal 

denúncia com base em ata da 85ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de 

Aracaju, realizada no dia 20 de setembro de 1989, cujo trecho está transcrito acima, 

em que o então vereador Marcélio Bonfim fala sobre o caso, e também com base nos 

testemunhos dos militantes e torturados daquele período, que sempre relembram a 
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participação do médico escrachado, sendo, portanto, um fato de domínio público. Além 

do ímpeto pela defesa da história real do povo brasileiro, por ser necessário rechaçar 

as práticas e agentes públicos que ferem nossa dignidade e soberania, manifestamo-nos 

por entendermos que a efetivação dos direitos à memória, à verdade e à justiça é 

fundamental para darmos passos largos à realização de mudanças mais profundas no 

nosso país. 

Indignado com nossa postura, o escrachado ofereceu uma queixa-crime contra 

seis estudantes, a qual tramita no Juizado Especial Criminal de Aracaju, autos do 

processo n° 201245102302, sendo que nem todos os universitários listados 

participaram das manifestações. Trata-se de uma clara tentativa de criminalização e 

intimidação do movimento. Além disso, trata-se de um processo em que há a clara 

tentativa de ocultar de vez um retalho importante da história do Brasil, de Sergipe e de 

Aracaju. Afinal, para o escrachado, uma inocência poderia significar uma “borracha” 

nesse passado inglório. 

Está em jogo nesse processo e no cenário político, portanto, além da 

legitimidade de o povo brasileiro lutar, os direitos à memória, à verdade e à justiça.  

Para consagrar tais direitos e avançarmos no desvelar da nossa história, 

fazemos um apelo ao povo brasileiro e às suas organizações, para que se solidarizem 

com a pauta, com o nosso movimento e com os(as) estudantes processados Larissa 

Alves, Jessy Dayane, Tatiane Leal, Viviane Leal, Camila Almeida e Gilson Junior. 

Apelamos, também, à Comissão Nacional da Verdade, para que colabore com a 

elucidação do que aconteceu nas dependências do 28° Batalhão de Caçadores, no ano 

de 1976, e de quem “auscultava para conferir o sofrimento…”. Se necessário, 

provocaremos a Organização dos Estados Americanos (OEA) e sua Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) para que o direito de lutar pelo 

restabelecimento da verdade durante a ditadura militar seja garantida ao povo 

brasileiro. 

Pelo direito à memória, à verdade e à justiça! Para que não se esqueça; para 

que nunca mais aconteça! 
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Em solidariedade aos seis estudantes processados por se manifestarem contra a 

Ditadura Militar! 

Levante Popular da Juventude.  

Aracaju/SE, 26 de outubro de 2012”. 

A gente escreveu essa nota e enviou para todo mundo que a gente pode para 

receber apoio quando a gente fez escracho lá. Em vários Estados aconteceram o 

escracho e em vários Estados houve uma repercussão muito grande. Saiu nos jornais e 

na mídia em geral. Em Sergipe isso não aconteceu. Justamente por ser um Estado 

pequeno, os próprios jornais não querem colocar, não querem se posicionar diante do 

caso. Então, ficou silenciado, ficou abafado. E aí o médico diante dessa situação 

sabendo que a gente muito provavelmente não teria muito apoio fez essa queixa crime 

contra seis estudantes, e está conseguindo articular. Ele é articulado politicamente e está 

conseguindo intimidar a gente, intimidando assim o movimento para que a gente não 

faça mais nada contra ele, contra ninguém, e isso faz com que os militantes fiquem 

receosos de participar acerca da verdade, memória e justiça, se afastem da luta por esse 

direito, além de criminalizar os militantes que estão sendo processados nesse caso. Eu 

trouxe o processo todo, impresso e xerocado, que a gente queria deixar nas mãos do 

representante da Comissão da Verdade, é um caso específico, e em todos os casos que a 

gente fez, nenhum agente da Ditadura foi de encontro. Nenhum no Brasil inteiro. Ele foi 

o único que teve a audácia de ir de encontro e processar os que estavam fazendo essa 

manifestação. Aí está aqui. A gente agradece muito o espaço que foi aberto para a gente. 

E qualquer dúvida, estamos à disposição.  

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu queria dizer, eu sugiro a vocês, vocês já tem 

advogado?  
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A SRA. JESSY DAYANE – Temos. A OAB de Sergipe também declarou 

apoio.  

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – A OAB Federal, a OAB de Sergipe, e um 

advogado criminalista experiente. É importante.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Eu acho que tem que fazer desse caso uma 

denúncia nacional disso. Se a imprensa de Sergipe está impedindo a divulgação, podia 

pedir aos jornalistas aqui presentes que pudessem fazer uma denúncia a nível nacional. 

Eu acho que nós podemos tentar ajudar em uma matéria a nível nacional. O próprio 

recebimento pela Comissão da Verdade pode ocasionar nisso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Deixa eu organizar, 

primeiro o Ricardo vai entregar o livro. Faça a entrega formal para a Comissão da 

Verdade. Eu estou até um pouco atrapalhado. O Ernesto é filho do Manoel Dias do 

Nascimento. Quando na época da Ditadura, foi uma das crianças presas e sequestradas 

no regime militar. Você vai fazer a entrega de algum documento, Ernesto? 
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O SR. ERNESTO CARLOS DIAS DO NASCIMENTO – Meu nome é 

Ernesto Carlos Dias do Nascimento. Quando eu vou na minha infância, eu me 

emociono. Sou forte, mas quando eu vou no meu passado me emociono. Mas eu 

consigo. Eu ganhei um presente sábado que fala um pouco das crianças que sofreram na 

época da ditadura e eu fui uma dessas crianças. Eu tinha 2 anos de idade. Eu não tenho 

recordações, mas eu tenho traumas, eu sinto aqui dentro as cicatrizes de verem os meus 

pais serem torturados, e tenho certeza que eu apanhei. E aqui está sendo reveladas 

algumas fotos da nossa saída. As fotos falam por si. Então, eu peço a Comissão da 

Verdade que busque. Não fui só eu. Eu fui registrado, fui várias vezes à Secretaria de 

Segurança Pública e descobri que eu tenho carteirinha de subversivo e terrorista, com 2 

anos de idade. “Ernesto, elemento menor de 2 anos de idade, terrorista, subversivo”. E 

não só eu. Fui eu, Zuleide, Carlinhos, Samuel, Telma, Kito, Denise, as filhas da Geni, 

Celinha Coqueiro, Sueli, enfim, eu conheço centenas de crianças, eu sei que foram 

milhares de crianças que sofreram nesse período, e eu gostaria que fosse a fundo um 

pouco nisso. Eu descobri algumas coisas recentes, eu agradeço em nome, o jornalista 

Plínio Fraga do Instituto Moreira Sales que fez essa reportagem lúdica, me esclarece 

muitas coisas, me alivia, me ajuda. Agora foram abertos os arquivos, então tem mais de 

15 mil fotografias disponíveis, a revista especializada em fotografias, e ele pegou 

algumas fotografias de crianças e aí foi um pouco atrás de algumas informações e 

levantou.  

Então, eu vou emprestar ao meu companheiro a revista que registra essas 

matérias e registrar o pedido de que se busque um pouco, eu fui também julgado agora 

dia dois de fevereiro nesse ano, fui Anistiado político no Ministério da Justiça em 

Brasília, fui Anistiado político como filho de exilados, como foi aberto isso. Mas se eu 

fui torturado, e tem registro que mesmo de volta do meu exílio, eu fui privado dos meus 

direitos de cidadão, eu fui banido por decreto presidencial. Tem provas documentais. Eu 

fui banido por decreto presidencial. Na verdade eu fui resgatado pelo Capitão Carlos 

Lamarca, foi ele que me deu a liberdade, mas foi instituído meu banimento por decreto 

presidencial pelo Médici. Está aí o número do decreto. E eu fui Anistiado. Mas eu quero 

o reconhecimento que crianças também foram perseguidas políticas, foram usadas e 

torturadas com objetivos bárbaros, e isso tem que ser levantado porque nós temos que 

melhorar. Não estamos aqui defendendo nenhuma bandeira, não estamos defendendo 
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nossas cores, estamos defendendo a humanidade. Melhorar a nossa humanidade, isso é 

um exemplo. Nós temos que ter orgulho. O Brasil tem que ter orgulho, tem que ter 

DNA. Nós temos que reconhecer nossos heróis, nossos mártires, para nós termos 

identidade cultural histórica, se não se reestabelecer essa história, não teremos 

identidade. Então, fica o meu registro para que fique levantado. Só no dia que eu fui lá 

tinham 26 crianças. Está aqui o Ivan Seixas que também sofreu quando era jovem. Teve 

criança lá que estava surda de tortura que sofreu. E são muitas. São milhares de crianças 

que sofreram nessa época bárbara. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Ernesto, isso é o que você 

está entregando para a Comissão Nacional? Dá uma registrada na publicação, a gente 

devolve o exemplar, 2012. Suzana, com a palavra.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Manoel, eu não sei se o que eu vou te dizer pode 

te trazer mais dor, mas pelo menos vai te ajudar na busca da verdade.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Pessoal, vamos 

interromper a sessão por aqui. À tarde a gente continua às 14 horas. Vamos dar uma 

assistência ao companheiro. A gente encerra e depois a gente volta. Está suspensa a 

sessão.  
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*      *      * 

A REUNIÃO ESTÁ SUSPENSA POR UMA HORA. 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Pessoal, vamos começar. 

São 14h35, a parte da tarde é muito longa, o Pittoli veio lá de Bauru, vamos lá. Vamos 

sentando.  

Nós vamos ver o vídeo. Todo mundo pode se acomodar nas cadeiras.  

Comunicamos que acabam de chegar dois correspondentes de guerra. A 

companheira Lucia Rodrigues e o companheiro Marcelo Zelic.  

A Suzana vai dar um recado, vai deixar claras algumas coisas que talvez não 

tenham ficado claras na parte da manhã, e em seguida nós vamos assistir esse pequeno 

vídeo de quatro minutos. A sessão da tarde é dedicada ao companheiro Bacuri. Vai ser 

uma sessão enorme com todas as características do companheiro Bacuri. Então, eu 

quero organizar da seguinte forma, a Suzana fala, passa o vídeo, a Petit vai fazer uma 

homenagem a Suzana e a tudo que ela e o Tejera representam. Aí a gente passa 

rapidinho o material de seis minutos que o Marcelo Zelic fez com a Laura Capriglione 

sobre os índios e a gente começa a sessão da tarde. Tudo bem? 

Com a palavra, Suzana Lisboa. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Boa tarde a todos e todas. É só para fazer um 

rapidíssimo esclarecimento, para que não fiquem dúvidas. Às vezes a gente fala muito 

rápido e pensa que todo mundo está entendendo. Eu fiz críticas hoje de manhã à atuação 
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da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos que foi criada pela Lei 

9.140 que funciona hoje junto à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência 

da República. As críticas que eu fiz não foram à Comissão Nacional da Verdade. Era só 

isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Vamos passar o vídeo do 

Caco Barcelos.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A APRESENTAÇÃO DO VÍDEO.  

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Eu queria pedir para a 

Suzana vir para cá. A Petit, nós vamos encerrando. Petit, em nome dos familiares a Petit 

vai dar uma palavrinha.  

 

 

A SRA. LAURA PETIT - O Adriano Diogo disse para eu dar uma palavra para 

a Suzana. A intenção é lógico, é homenageá-la. Nada mais justo. Eu não preparei a fala, 

mas eu vou falar com o coração. Porque nós nos conhecemos, ao longo da nossa luta e 
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ela foi àquela companheira que nunca nos abandonou. Ela sempre foi fraterna. Nós 

lutamos e ela lutou pela Anistia. Ela foi a nossa genuína representante na Comissão 

Especial de Mortos e Desaparecidos, e ela continua sendo até hoje nessa incansável 

busca da verdade. E eu queria dizer para ela, não precisa dizer por que ela sabe o quanto 

nós familiares de desaparecidos políticos somos gratos por essa luta que ela vem, anos a 

fio, buscando a verdade, esclarecendo os fatos. E a gente continua aqui. Parece um 

mantra, mas a gente continua há 40 anos dizendo onde estão, quem são os responsáveis 

e queremos justiça, além da verdade. Então, pode parecer um mantra. Como a gente diz 

lá em Belo Horizonte, é o nosso mantra. Abram os arquivos e comecem a fazer justiça. 

E eu quero também dizer mais uma coisa, nas nossas camisetas, ela é mais que uma 

irmã gente, mas nossas camisetas que ela mandou imprimir lá em Porto Alegre, e tem lá 

aquela frase que diz que foi lida na Corte Interamericana na Costa Rica, os Juízes que 

nos acolheram, eles leram e pediram para a Crimeia que levava a camiseta, ler a frase, 

repita comigo. A única luta que se perde é aquela que se abandona. Então, é isso.  

Agora me dá um abraço.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Adriano, você quer me matar, não é? Vou colocar 

os óculos.  

 

 

A SRA. LAURA PETIT – Ela vai ler, mas tem a foto do Luiz Eurico jovem, e 

dizer assim, morreu jovem. Essa luta foi de uma juventude que se foi e eu gostaria de 

dizer que o Brasil perdeu muito com esses que deram a vida tão jovens e que lutaram 

por esse ideal de democracia, de justiça, de socialismo, tudo que há de bom para o nosso 

povo. Podem crer que eles eram os melhores.  
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A SRA. SUZANA LISBOA – “A Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva homenageia e reconhece os valor político e histórico dos 

familiares de Tejera Lisboa, que deu a sua vida lutando pela liberdade e pela 

democracia. Por verdade, memória e justiça. Adriano Diogo, Presidente da Comissão 

da Verdade Rubens Paiva”. 

Sou eu quem tenho que agradecer e em especial tudo que a ditadura nos tirou. 

De alguma forma a gente só consegue sobreviver porque tem Laura, tem Crimeia, tem 

as irmãs que eu reencontrei no caminho, nova família. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Vamos começar a parte da 

tarde. Com um pouco de atraso, mas vamos lá. Agora Eduardo Leite Bacuri, vamos 

organizar a mesa. Doutora Rosa Cardoso e Maria Rita Kehl pela Comissão Nacional, 

para recompor a mesa. Então, quero chamar as testemunhas, Ottoni Guimarães 

Fernandes Junior, Reinaldo Morano, Ariston Lucena, Carlos Roberto Pittoli e Roberto 

de Assis Tavares de Almeida. Ottoni, Morano, Lucena, Pittoli e o Roberto de Assis 

Tavares de Almeida.  E a Denise. Tem uma pessoa do projeto do Colégio Vocacional, 

um projeto do Ottoni Venturi, sobre o projeto no Colégio Vocacional e em particular a 

perseguição da Professora Maria Nilde Mascellani da escola do projeto Vocacional. Só 

uma coisa, aquele fato que o Ernesto se referiu, esse livro é o último exemplar que a 

Comissão Estadual tem, mas parte da história das crianças está nesse livro aqui que o 

Ministro Paulo Vanucchi fez com o Politi lá na SEDH/PR. A história das crianças está 

contida aqui. Esse é da Comissão porque é o único exemplar, mas é para a gente 

compartilhar. Vamos lá. Vamos começar então. O depoimento central é da Denise 

Crispim, ela que vai fazer todo o depoimento e depois as outras testemunhas vão fazer o 

complemento do depoimento da Denise.  
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A SRA. DENISE CRISPIM – Eu queria em primeiro lugar recordar uma 

pessoa que não é presente hoje porque ela já morreu, mas foi uma testemunha do 

período da prisão do Eduardo, de tudo aquilo que aconteceu com ele, e foi muito 

generosa porque ela deu depoimentos, ela denunciou na auditoria militar. Era aquele 

Professor Vinicius Caldeira Brant. Ele foi generoso comigo, me proporcionando 

documentos da época e eu fui muito grata a ele. Então, nesse momento eu queria 

reforçar a presença dele aqui. Não obstante, ele não esteja mais. Desculpe, mas eu estou 

particularmente emocionada. Eu não sei nem como começar, porque a história do 

Eduardo já é um pouco conhecida. É complicada, é dolorosa. (Pausa). 

Eu fui presa antes do Eduardo. Um mês mais ou menos antes que ele. No 

momento da minha prisão ele passava de carro na frente da casa onde eu vivia com ele, 

e eu o vi passar. Estava a Operação Bandeirantes que foi me buscar lá. E eu vi que ele 

passou com o carro. Obviamente não parou. Eu fui levada para a Operação Bandeirantes 

e ele continuou desesperadamente ligando para os vizinhos pedindo que me levassem, e 

os vizinhos diziam que não tinha acontecido nada na casa. E ele pedia que me levassem 

para eu responder o telefonema dele. Eu estava na Operação Bandeirantes, eles tentaram 

me levar, depois quando eu vi que a situação... eu não podia mais segurar, quando eles 

estavam insistindo em me levar, eu disse que ia dizer que estava presa, obviamente.  

Isso são outros detalhes que não interessa na história do Eduardo. Essa foi uma das 

últimas vezes que eu vi o Eduardo vivo. Ele ficou aquele último mês desesperado 

tentando salvar a minha vida. E ele ameaçou, ele chegou a negociar com os militares, a 

vida de um General e a minha, vamos dizer assim, render pública a minha prisão. E ele 

conseguiu, porque ele ameaçou de todas as maneiras e eu tenho quase certeza, aliás, eu 

tenho certeza que ele teria feito. Então, eles fizeram uma audiência, me levaram grávida 

de seis meses lá, e foi isso que conseguiu salvar a minha vida no primeiro momento. 

Depois o Eduardo foi preso, eu acho que foi dia 21 de agosto. Eu fui presa dia 23 de 

julho e ele dia 21 de agosto. Mais ou menos, pode sair de um dia ou outro.  

Antes de o Eduardo ser preso, eles depois da audiência do Tribunal Militar eles 

me levaram, eu passei para o DOPS e do DOPS eu fui para uma espécie de hospital que 

eles diziam que era hospital maternidade, que eles iriam me por lá porque eu estava em 
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uma condição de indigência, visto que eu era filha de uma família comunista que não 

tinha nenhuma condição para poder me receber. Eu estava em liberdade condicional, 

assim era dito oficialmente, e eu fui para esse hospital. Esse hospital estava tomado, 

literalmente tomado pelos guardas da Operação Bandeirantes, do DOPS e do Exército. 

O quarto onde eles me puseram, a clínica inteira era assim. Depois eu vim, a saber, que 

era uma fachada de uma clínica, era uma fachada de uma prisão clandestina. E aí eles 

ficaram comigo lá e fizeram esse tipo de coisa para ver se o Eduardo iria me buscar lá. 

Deram publicidade que eu estava nessa clinica porque eu tinha uma família degenerada 

e eu era indigente. Então, eles tentaram isso para ver se o Eduardo teria feito uma ação 

de qualquer maneira para me tirar desse lugar. O Eduardo obviamente não veio e 

depois, sucessivamente foi preso.  

Durante esse período da minha prisão lá, quando ele foi preso, não muitos dias 

depois, ele foi preso em agosto, ficou no Rio de Janeiro, depois trazido para São Paulo 

até chegar ao DOPS no início de agosto e quando ele chegou ao DOPS eu consegui 

ainda mandar um dos funcionários, aqueles militares, depois da prisão dele diminuíram 

as guardas dentro do hospital. Então, tinha pouca gente. Eu tinha normalmente quatro 

militares dentro do meu quarto, e quando ele foi preso ficou um. E eu consegui mandar 

para o Eduardo ainda em uma cela do DOPS através de um dos carcereiros que eu tinha 

lá que de vez em quando acontecia, raramente, mas acontecia de você encontrar 

qualquer pedaço, fragmentos de humanidade lá dentro. E essa pessoa era assim. E ela 

me ofereceu. Ela disse, eu estou indo para o DOPS amanhã e se você tiver alguma coisa 

para mandar ao Eduardo, eu levo para ele. Aí minha filha já tinha nascido, ficou aquela 

história famosa do sapatinho da Eduarda, que era um sapatinho de lã que tinha 

mandado, eu mandei para esse presídio junto com um bilhetinho para ele, dizendo que 

ela ia chamar Eduarda, por enquanto, até quando eu não pudesse decidir junto com ele o 

nome da menina.  

E mandei uma lata de leite condensado, que alguém tinha mandado para mim lá. 

Eu sei que ele recebeu isso porque quando eu soube depois, os presos políticos que 

estavam lá recuperaram na cela, não sei como, têm alguns deles que podem lembrar 

desse episodio ou não, mas não têm grandes importâncias, só para saber que era um 

contato, que eu sabia que ele estava vivo e estava lá. Nem uma semana depois eu fui 
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tirada desse lugar, e levada, eu acho que foi até antes, eu acho que eu fui levada, me foi 

vendado os olhos e eu estava no DOPS. Quando ele apenas foi preso e trazido para São 

Paulo, chegou o momento em que ele foi entregue ao Fleury, e eu fui tirada do DOPS eu 

acho, vocês vão desculpar a minha imprecisão, mas são passados 40 anos. Tem uma 

carga de emoção enorme, tem (Pausa). Difícil, os detalhes esfumam muitas vezes.  

E eu fui levada com os olhos vendados, fui posta dentro de um jipe, eu não sei o 

que era, um daqueles carros deles, e circularam comigo pela cidade por, eu acho que 

talvez meia hora. A gente não tem noção do tempo lá. Parece que o tempo não termina 

nunca. Qualquer coisa que eles façam com você, o tempo parece que não termina. E de 

repente para um carro, eles me fazem descer sempre com os olhos vendados e me 

levam, me posicionam na frente de uma escada e me fazem começar a subir uma 

escada, uma rampa de escadas. Eu subo, termino essa rampa de escadas e eles me dão 

uma volta no meu corpo, me fazem fazer um meio giro e depois me tiram a venda. Eu 

dou de cara com uma pessoa muito grande, muito alta, que eu não conhecia. E me diz, 

me olha lá de cima e me pergunta se eu conhecia ele, se eu sabia quem ele era. E eu 

falei que não, porque realmente eu não sabia, não tinha visto. Não tinha encontrado 

aquela pessoa, aquele personagem ainda. Era o Fleury. Ele diz, eu sou o famoso Fleury. 

Apontou uma porta que estava do lado e diz, aqui onde está essa porta está o seu 

marido. Você tem um minuto de tempo para falar com ele, porque ele quer te ver, ele se 

recusa a responder qualquer interrogatório se ele não tiver a certeza que você está viva. 

Você vai entrar, e você está proibida de se aproximar a ele. E tinha uma cadeira. Tinha 

uma escrivaninha, do tipo clássica, fechada. Uma mesa com uma parte de cima, bem 

grande essa escrivaninha, maciça, imponente, fechada em toda a volta. E o Eduardo 

estava sentado na parte, em uma poltrona posicionado do lado interno da escrivaninha e 

me puseram uma cadeira na frente da escrivaninha.  

O Eduardo estava com o rosto muito abatido, ele tinha marcas de hematomas 

pelos braços, ele estava algemado nessa posição e obviamente, quando ele me viu, ele 

teve uma emoção muito grande. Os olhos dele que eram mais ou menos da cor dessa 

blusa que eu trago agora, ele que, aliás, eu coloquei era para lembrar ele, para trazer ele, 

uma lembrança a mais. E ele teve o tempo de sentar, as lágrimas caíram, dele, minha, e 

ele me perguntou como eu estava. O que eu podia responder? Eu estava bem. Ele 
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também estava muito bem, como vocês podiam imaginar. E ele pede para eu me 

aproximar dele porque ele queria tocar minha barriga, queria tocar o neném. Aí eu me 

levanto e olho para a porta. Estava sempre o Fleury na frente da porta. Ele me faz um 

sinal assim com a mão (não) e fala que acabou o minuto.  

Aí vem um deles e me pega pelo braço e me tira para fora, e eu dou as costas 

para o Eduardo, e eu olho e vejo ele bater com uma fúria, uma raiva, um desespero 

enorme com os dois braços na mesa e abaixar a cabeça. Esse foi o único momento, o 

último momento que eu vi o Eduardo vivo. Depois do que eu soube, de todas as torturas 

que ele tinha passado, eu imaginei que ele estava detrás daquela porta, daquela mesa 

porque provavelmente ele não tinha condições para caminhar. Ele devia estar com as 

pernas paralisadas, e eles não queriam nem mostrar para mim porque eu ia voltar para o 

DOPS, depois eu fui para essa clinica e tudo mais. Quer dizer, eu podia passar 

informação das condições de onde ele estava para fora. Não sei, é uma suposição minha 

que talvez não tenha nem uma grande importância. E depois eu fui levada para essa 

clínica. Eu voltei na clinica, já nem me lembro mais se foi do DOPS que eu fui tirada. Já 

estou fazendo uma confusão mental incrível. Até ontem parecia que eu estava muito 

lúcida. Hoje estou mais confusa. Mas (Pausa) eu voltei a ver o Eduardo morto, porque 

depois que eu sai eu fui para a casa do pai dele, e quando teve o sequestro do Cônsul 

Suíço, eles anunciaram a imediata morte do Eduardo em tiroteio. Foi a primeira vez que 

eu me separei da Eduarda, que eu deixei a Eduarda com a mãe do Eduardo. A Eduarda 

era pequenininha, ela tinha dois meses, e fui ver o corpo dele.  

Foi uma coisa terrível, porque ele tinha um corte transversal na cabeça, na 

fronte, entre a testa, vinha lateralmente, passava por volta de um olho e subia na fronte, 

como se ele tivesse pego uma pancada forte ali. Tinha outras marcas. Marcas nos 

braços, ele estava bem martirizado. Era um corpo de uma pessoa que tinha sofrido 

muitíssimo.  

Eu quando vi aquele corte, eu tive um choque tão grande. Tive um momento de 

desespero e comecei a dizer que não era possível que esse homem tinha morrido no 

tiroteio, e no meu lapso de loucura eu corri para um telefone público que tinha ali perto 

do necrotério do Cemitério de Areia Branca e chamei o Estado de São Paulo. Liguei 

para lá. Respondeu uma voz que me disse, eu estava no velório do Cemitério Areia 
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Branca e ali estava o corpo do Eduardo Leite, conhecido como Bacuri, que tinham dito 

que ele tinha morrido em um tiroteio e que eles viessem ver como é o corpo de uma 

pessoa que morre em tiroteio. Se eles realmente sentiam, tinha um pudor e a vergonha 

de ostentar a profissão que eles exerciam. Não levou nem cinco minutos, apareceu um 

senhor, uma pessoa, um homem mais ou menos por volta dos seus 40 anos com uma 

máquina fotográfica pendurada do lado e fez cena de fazer algumas fotografias. E disse 

que ele era do Estadão, e que ele tinha vindo porque eu tinha chamado. Perguntou quem 

eu era e tudo mais. Esse homem desapareceu, o Eduardo foi enterrado sem atestado de 

óbito, com um pedaço de papel fornecido pelo próprio cemitério e depois o resto que eu 

soube foi através das pessoas que testemunharam. Então, eu vou deixar a palavra para 

vocês e se voltar alguma coisa que eu posso lembrar enquanto isso...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Quero saber se a Maria 

Rita Kehl e a Dra. Rosa querem fazer alguma pergunta para a Denise? Já passamos para 

as testemunhas então? Ottoni com a palavra.  

 

 

O SR. OTTONI GUIMARÃES FERNANDES JÚNIOR – Boa tarde para 

todos e para todas. Eu sou jornalista e vou me referir ao que aconteceu quando eu 

conheci o Bacuri em agosto de 1970. Eu era militante da Ação Libertadora Nacional no 

Rio de Janeiro e eu já estava sendo procurado há bastante tempo pela repressão. Vivia 

clandestinamente com outro nome. Eu não vou contar cronologicamente porque têm 

alguns detalhes que eu só vim a descobrir muito tempo depois. Mas o fato é o seguinte, 

no dia 21 de agosto de 1970 por volta das oito horas da noite eu fui preso por uma 

equipe de policiais do DOPS e do CENIMAR quando eu chegava ao quarto alugado 

onde eu morava no Rio de Janeiro na Rua Marques de Valença na Tijuca. Quando eu ia 

chegando os policiais me prenderam e colocaram dentro de um carro, e outros carros 

deviam estar atrás, me encapuzaram, e o que me chamou a atenção era que embora 
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encapuzados, dava para ter uma noção mais ou menos para onde estariam indo. Eu achei 

que eu poderia estar indo ao Quartel do DOI-CODI ou o Quartel da Barão de Mesquita, 

onde estava o DOI-CODI da operação do Rio, que era muito perto. Mas aí eu percebi 

que ele não estava indo naquela direção, achei que podia ser no CENIMAR que era 

próximo a Praça Mauá. Mas aí eu também me dei conta de que o carro, uma hora 

passou porque eu ouvi barulho de mar, aí eu me perdi porque eu não sabia onde eu 

estava indo por cerca de 40 minutos. Parou o carro em um lugar que tinha cascalho, 

cobertura no chão, eles me retiraram, eu estava algemado com as mãos nas costas, desci 

alguns degraus e senti que estava passando por uma pequena ponte. Depois eu fui 

colocado em um quarto e eles começaram a tortura ali. Depois de algum tempo sendo 

espancado, eu não estava ainda no pau de arara, depois uma coisa muito semelhante ao 

que a Denise conta, essa pessoa me tirou a venda,  (inaudível – fora do microfone) era o 

Fleury, e ele fez a mesma coisa.” Você sabe quem eu sou?” Mas eu estava no chão. Ele 

gostava de ostentar o seu poder e tentar despertar de repente o medo. “Você sabe quem 

eu sou?” Eu falei que não, não sabia. E ele falou, eu sou o Fleury. E nessa altura, como 

todo mundo que era preso, eu tinha uma história, uma lenda, e eu comecei a contar essa 

história, que eu era Ricieri de Lova estudante, mas eles sabiam exatamente quem eles 

estavam prendendo. Muito tempo mais tarde, um ano depois eu descobri que existia 

uma infiltração no grupo tático armado do qual eu participava, ALN, e tinha uma outra 

infiltração que foi responsável direta pela prisão do Bacuri. Mas isso eu só fui descobrir 

quase um ano depois na cadeia, quando eu estava preso. Aí eu percebi, eu sou muito 

míope, eles tinham tirado os meus óculos, mas eu vi que eu estava em uma sala que era 

uma casa e que tinha outro cômodo embaixo, o piso era de madeira, não era na laje e 

depois de algum tempo eles me levaram para um dos quartos que tinha embaixo e eles 

tinham montado um pau de arara. E aí eu passei a ser torturado por uma equipe 

comandada pelo Fleury e pelo Comandante da Marinha Armando Amauri do Vale. Ele, 

isso eu descobri depois que era ele, guardei a face dele. O que me preocupava era o fato 

de eles terem tirado a venda, e me preocupava porque podia indicar que eles estavam 

querendo me matar ali mesmo e não estavam preocupados com depoimento.  

Aí eu fui torturado durante alguns dias nessa casa e no segundo ou terceiro dia, 

eu fui preso no dia 21 de agosto, eu ouvia enquanto eu estava lá, eu ouvia gritos e 

torturas em outro quarto. E acho que no segundo ou no terceiro dia eu fui tirado do pau 
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de arara e colocado em um quarto onde tinha uma cama de casal, e aí como eu disse, eu 

não conhecia o Bacuri, nós estávamos totalmente compartimentados dentro da 

organização, e eu não o conhecia. Mas aí trazem o Bacuri, depois ele fala quem era ele, 

colocam-no na cama, algemam um ao outro. E nesse momento o Bacuri faz um sinal 

para mim que deveriam ter colocado o microfone embaixo. Como nós não falamos 

nada, logo depois eles nos tiraram. Cada um voltou para a sua sessão de tortura.  

A equipe que estava, a equipe que estava, a maior parte dos policiais era da 

equipe do Fleury no DOPS. Eu reconheci pelo menos o Luis Carlos Tralli, o Waldemar 

Piolin, que eu fiquei sabendo que era um membro do Esquadrão da Morte, fartamente 

denunciados em São Paulo e é uma coisa... Aí você começa a ver o que é... Porque um 

deles que era, eu não sei se era cego de um olho, era um mulato forte e ele tinha um 

olho esbranquiçado e ele era um dos que mais me torturava. E em mais de um momento 

que tinha junto um Oficial médico que comandava o ritmo da tortura, quando eu estava 

em uma situação muito ruim eles mandavam parar. E em um dos momentos em que eles 

paravam a tortura, eu fui tirado desse quarto e colocado nesse quarto onde estava a cama 

e foram me dar um descanso. E esse policial cego de um olho, ele era uma coisa 

extraordinária. Em poucos minutos ele estava me torturando. Telefone, dando choque 

elétrico. E ele veio conversar comigo. Conversar! Não tinha nenhum ódio, ele era um 

profissional. Ele estava ali torturando para arrancar alguma coisa. Porque ele falava, 

você já esteve em Cuba? E eu falava, não estive em Cuba, mas gostaria de ter estado. E 

ele falava, você sabe como são as coisas em Cuba, como é a educação? Como se fosse 

uma conversa de bar. E parou, me colocou na tortura de novo e continuou o serviço.  

Essas pessoas tinham absoluta frieza. E eu acho que nós dois, Bacuri e eu 

escapamos dessa casa, como eu escapei, porque até me alegro em contar isso porque eu 

passei a perna no Fleury, e isso é uma coisa que me deu uma grande alegria na vida 

porque eu sabia quando eu estava na clandestinidade, que eu ia ser preso. Era uma 

questão de tempo. Com dois metros de altura, fazendo ações armadas, sendo procurado, 

era uma questão de tempo. Então, eu me preparei para ser preso e eu sabia pelos 

depoimentos que vinham dos companheiros que estavam na cadeia, como eram mais ou 

menos os métodos da repressão, nós sabíamos, por exemplo, era muito comum que os 

militantes para ganhar um tempo, eles inventassem um ponto de encontro fora, 
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obviamente, da prisão. E para tentar ganhar um tempo, ás vezes para tentar fugir ou etc. 

nós sabíamos que a repressão não mais levava a maior parte dos companheiros para 

esses pontos frios, como a gente chamava. Então, eu fiz o seguinte, eu comprei uns 

envelopes e nas abas dos envelopes eu escrevi 24, 25 e 26, Alameda Santos, Restaurante 

Bambi, não me lembro agora se era 19h 30, uma senha, você trabalha na Burroghs e o 

outro respondeu, eu trabalho na IBM. Escrevi tudo isso e botei em um maço de 50 

envelopes que estava no quarto onde eu morava. Eu morava em um quarto onde só tinha 

um guarda-roupa, uma cama. Eu talvez tive um pouco de bom senso de não abrir isso 

imediatamente. Obviamente o que eles queriam saber... Os pontos de segurança, a 

direção da organização eles sabiam. Eu falei que eu tinha perdido todos os contatos e 

que eu estava sem nenhum contato, mas eles sabiam que a gente tinha um ponto de 

segurança mensal ou semanal, e eles queriam isso. E eu esperei no terceiro dia para 

abrir esse ponto frio.  

Eu falei, eu tenho um encontro em São Paulo, eu não me lembro onde é, mas 

tem um maço de envelopes no meu quarto. Achava que eles iam voltar lá? Não. Eles 

tinham tirado pouquíssima coisa, e os envelopes estavam ali. Aí um deles saiu, vai a 

algum lugar, pega um envelope e eles ficaram de uma alegria brutal. Porque acharam 

que eles estavam pegando o Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, nosso líder, e eles 

imediatamente pararam a tortura. Porque era o objetivo que eles tinham. O Bacuri não 

falou nada, eu inventei isso aí. Não podia ser inventado porque estava escrito. Do ponto 

de vista deles não era uma coisa inventada na hora. Eles não podiam imaginar que eu 

tinha me preparado para ser preso e preparado esse ardil.  

Graças a isso, eu não sei o que teria acontecido, mas porque eles poderiam nos 

matar lá? Porque foi a primeira vez que um militante foi levado para uma casa da morte. 

O Bacuri e eu. Até então eles sempre levavam os militantes ou para Quartel, ou uma 

Delegacia, ou DOPS. O fato de eu não estar encapuzado, o Bacuri também não estava 

encapuzado. Mas o fato que eu acho, graças a esse ardil eles pararam a tortura, veio um 

camburão do serviço policial do Corpo de Fuzileiros Navais, alguns... tinha um Soldado 

do Corpo de Fuzileiro Naval que, o Bacuri sequer conseguia ficar de pé, eu estava muito 

machucado e ele mais ainda. Eu ainda conseguia me apoiar nas costas de dois fuzileiros 

e chegar ao camburão e nós fomos colocados em dois diferentes camburões. Depois eu 
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fiquei sabendo que o Bacuri foi levado o hospital da Ilha das Cobras, mas não tenho 

certeza dessa informação, foi alguém que me falou depois, quando eu estava na Ilha das 

Flores, e eu fui colocado em uma cela no primeiro subsolo do 1º Distrito Naval, antigo 

Ministério da Marinha no Rio de Janeiro. E no dia seguinte de manhã eu vi os policiais 

passarem na frente da porta, isso era dia 25 se não me engano. Eles batiam na porta de 

aço da cela e diziam, agora vamos pegar seu chefe. Então, no mínimo, a única coisa que 

me deu alguma... Foi eu ter enganado a repressão. E eles foram e não acharam ninguém 

porque não tinha ninguém. Era um ponto inventado. E depois de dois dias eles me 

entregaram para a PE, para o 1º Batalhão de Polícia do Exército. Eu já estava na Ilha 

das Flores no Rio de Janeiro, que era uma prisão da Marinha. Uma outra coisa 

importante dizer, como funcionava a repressão. A coisa que mais me espantou foi que 

no dia seguinte que eu cheguei nesse Distrito Naval, eu fui chamado para um inquérito 

policial-militar comandado pelo Oficial da Marinha, José Maria Gomes Gusmão. Esse 

já faleceu. O Armando Amorim do Vale está vivo ainda, o Fleury como vocês sabem, 

morreu em primeiro de maio de 1979. E eu estava muito machucado, com a roupa 

ensanguentada porque botaram a camisa por cima dos ferimentos, e eles me carregaram, 

me escoltaram na cela, antiga cela do Ministério da Marinha, o salão principal de 

entrada, onde tinham os elevadores. Como se fosse a coisa mais normal do mundo 

carregar alguém naquelas condições, era esse o grau... Era muito menos do que nós 

assistimos no filme do Batalhão Indígena, mas era esse sentido de impunidade. Tudo 

era possível, eles não estavam preocupados em esconder nada. Eu fui responder esse 

inquérito, ele me interrogou e cada vez que eu fazia uma denúncia de tortura o 

Comandante José Maria Gomes Gusmão falava para o escrivão não anotar isso ou 

aquilo.  

Eles reconheceram a minha prisão. Eu tinha participado de uma das ações 

armadas em que foi morto um guarda de segurança, saiu à notícia no jornal que 

prenderam o mata-guarda. E isso pelo menos me dava um certo alívio quando eles 

souberam disso, porque talvez não fossem fazer mais nada. Mas eles me levaram. Aí 

apareceu um Oficial do Exército cujo nome eu vou tentar lembrar, foi me buscar na Ilha 

das Flores, era um de cabelo comprido... era um famoso...  e me levou para um Batalhão 

de Polícia do Exército junto com o companheiro que também foi preso, Reinaldo 
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Guarani Simões. Nós fomos levados e lá eu voltei a ser condenado e torturado pela 

equipe do Exército. 

Agora, outra coisa. Em um depoimento que eu até já dei a Maria Rita e ao Paulo 

Sergio Pinheiro da Comissão Nacional da Verdade, a gente tem muita condição também 

de descobrir onde era essa casa. É bastante possível reconhecê-la. Aí eu vou chegar 

como foi à suposição da nossa prisão. Eu, depois de um ano na prisão já tendo sido 

julgado, condenado. Eu fui condenado à prisão perpétua e depois caiu para 30 anos. Os 

meus companheiros me pediram no sequestro do Embaixador Suíço, a repressão não me 

deixou sair alegando que eu estava em curso, em pena de morte e etc.  

Aí eu fui preso, condenado, já estava na Ilha Grande quando em uma passagem 

pelo Rio de Janeiro para ir fazer um outro depoimento, eu encontrei o companheiro 

Raul de Carvalho do PCBR que me contou como nós teríamos sido presos. Segundo, 

tinha duas infiltrações, uma que estava no grupo tático armado, era o chamado Arthur e 

o que teria, onde estaria Bacuri em uma casa, era o Tio. Esse Tio teria se apresentado na 

época para a organização, inclusive esse Tio teria dito, eu não sei se para o Bacuri ou 

para outra pessoa, que tinha uma casa muito segura, tranquila.  

Pela informação que eu tive na cadeia, o Bacuri estava nessa casa quando ele foi 

preso. Era uma casa que eventualmente estaria sendo usada por um esquema de 

sequestro de um diplomata que estavam buscando fazer, o grupo ligado ao Bacuri, eu 

não estava, para libertar companheiros e companheiras e que esse Tio teria entregue o 

Bacuri. E por que é uma suposição? Esses dois, um deles, o Arthur, ele foi afastado do 

grupo tático armado no dia seguinte a essa ação. Ele morreu guarda. Porque ele fugiu 

durante a ação no momento em que estávamos deixando o banco, e ele foi afastado do 

grupo tático armado pelo companheiro Elcio Pereira Fortes e por mim. O que eu 

suponho hoje é que eles estavam fazendo uma infiltração com o objetivo de derrubar um 

sequestro, eles deixariam fazer o sequestro, sabendo a casa, sabendo o esquema, soltar o 

Embaixador que a gente... Porque a infiltração funciona assim. Ela vai dando corda, ela 

tem objetivos maiores. Então, eu era o objetivo menor para eles. É uma hipótese que eu 

estou fazendo, porque quando a gente afastou esse Tio e esse Arthur do grupo tático 

armado, imediatamente no dia seguinte começam as quedas. São presos além do Bacuri 

e eu, foram presos Reinaldo Guarani Simões, Francisco Roberval Mendes. Foram 
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presos no Rio de Janeiro. Nenhum falou do outro, ninguém falou e nem sabia nada e 

eles começaram as prisões. A gente presumiu que foram quatro ou cinco prisões e eles 

podiam chegar a um outro esquema. E pelas informações que eu tenho, o companheiro 

Bacuri, ele foi preso dessa forma. Teria deixado ele sair da casa e foi preso fora da casa. 

Como eu fiquei sabendo onde era essa casa? Eu não conhecia tão bem o Rio de 

Janeiro principalmente a zona sul. Quando eu dei o depoimento na primeira auditoria da 

Aeronáutica em dezembro de 1970, eu assumi que eu era militante da ALN, defendi a 

minha organização, mas denunciei as torturas, denunciei o desaparecimento de vários 

companheiros e denunciei essa casa. E falei, essa casa é na Barra da Tijuca. Quando eu 

saí depois desse depoimento, foram os mesmos policiais fuzileiros do serviço policial da 

Marinha que me levaram de volta para o 1º Distrito Naval e de lá para a Ilha das Flores, 

quando eu estava na casa da guarda do 1º Distrito Naval, um dos policiais era o negro 

alto, um pouco menor que eu, muito forte. E ele estava na auditoria, era minha escolta. 

E ele falou assim, a casa não era na Barra, era em São Conrado. Aí que eu me dei conta 

por que eu via o Hotel Nacional quando eu saía, que é um prédio absolutamente 

inconfundível, porque é uma torre cilíndrica. E mesmo míope eu conseguia ver o Hotel 

Nacional. Eu voltei várias vezes por lá, naquele tempo não tinha o Túnel Lagoa Barra, 

provavelmente o carro que me levou veio pela estrada da Gávea. Hoje tem o Túnel 

Lagoa Barra, e logo que se sai desse túnel em direção da Barra se olha a direita em São 

Conrado, do lado esquerdo está o Fashion Mao e do lado direito ficava essa casa. Eu 

procurei descobri-la, fui lá várias vezes, mas hoje têm muitas casas lá e eu não consegui. 

Eu suponho que era uma casa em cima de pilotis, encostada no barranco, você saía de 

um patamar, atravessa uma pequena ponte, encostava no barranco e entrava nessa casa. 

Eu já falei a Comissão Nacional da Verdade que se pegarem o registro de imóveis 

daquela data a gente vai poder reduzir muito o número de casas possíveis e eu poderia 

identificá-la. E gostaria muito de identificá-la, porque alguém cedeu essa casa. Ou eles 

se apropriaram ou alguém cedeu.  

A casa não tinha luz, eles estavam com gerador portátil. E eu quando citei esse 

Comandante José Maria Gomes Gusmão, eu acho que é importante esse trabalho de 

recuperação da memória, da história, das responsabilidades, também que além dos 

torturadores diretos que torturaram mais diretamente, que também a gente procure esse 
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Oficial da Marinha já falecido, que comandou esse inquérito e que podia não conhecer a 

tortura que já estava acontecendo. Ou os Comandantes de unidades militares como o 

Comandante Clemente da Ilha das Flores, que patrocinava torturas na Ilha das Flores, 

ou o Major Manhães, que acompanhava as torturas. A gente tem que culpar também 

essas pessoas porque era uma máquina, e não eram só a face mais terrível que eram os 

torturadores diretos.  

Eu acho que a gente tem que avançar. Por isso que eu tomei um pouco mais o 

tempo de vocês. Estou à disposição para qualquer outro depoimento e enfim, obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Reinaldo Morano. 

Doutora Rosa, gostaria de fazer alguma pergunta? Maria Rita? Vamos passar ao 

segundo.  

 

 

O SR. REINALDO MORANO – Boa tarde. Meu nome é Reinaldo Morano 

Filho. Eu sou ex-preso político e eu vou concentrar aqui o meu testemunho em alguns 

momentos de convivência com o Eduardo Leite. Eu o conheci na militância ainda 

quando o Bacuri era o Comandante da Resistência Democrática. Uma organização com 

a qual a ALN tinha desenvolvido algumas ações além do MRT e da VPR. E eu conheci 

o Eduardo na militância. Eu lembro bem do azul do olho dele. E eu fui preso no dia 15 

de agosto de 1970, por indicação de uma jovem estudante que não fazia a menor ideia 

do que eu naquele momento estava fazendo. Conversávamos sobre política, discutíamos 

política, obviamente um erro meu de segurança. E ela foi presa porque era amiga de 

uma pessoa que também tinha sido presa e aí muito torturada acabou indicando um 

ponto de encontro comigo. Mas absolutamente, para ela eu provavelmente era um 

estudante da USP que gostava de conversar sobre política.  
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Na prisão já uma peculiaridade. Eu fui preso pelo Esquadrão da Morte. Pelo 

Trali, pelo Campão. E o carro em que eu fui preso era uma Mercedes azul marinho que 

era de um militante da ALN que na época tinha sido preso, ele não foi preso, ele foi de 

carro até o aeroporto e eles furtaram o carro dele. O que vai se repetir com o meu carro 

quando eu fui preso.  

O nome da moça era Basia Ita Waitman. Ela, depois eu fiquei sabendo da 

trajetória da Basia, e se for do interesse, eu gostaria muito, a gente podia depois em um 

outro depoimento falar do calvário que a Basia sofreu nas mãos da repressão. De 

qualquer forma, eu gostaria que a Comissão registrasse o número do processo dela na 

Comissão de Anistia Estadual, aquele processo de reparação é 265357. A Basia foi 

absurdamente torturada, mantida em isolamento durante meses, e ela entrou em um 

processo de abalo psíquico e enfim, eu não queria me desviar, mas ela acabou sendo 

internada em um desses hospícios da época. Foi estuprada dentro do hospício, e 

desenvolveu um quadro grave de psicose. Pelo que eu entendi, um quadro 

esquizofrênico. Ela engravidou desse estupro, enfim, é um daqueles horrores na conta 

da ditadura.  

A Basia e eu fomos levados nesse Mercedes para o 41º Distrito Policial aqui em 

São Paulo, que é lá na Zona Leste, na Vila Rica, onde naquele momento o Fleury era o 

Delegado titular, para onde ele tinha sido deslocado como punição por um ‘teretete’ 

entre o DOPS, CENIMAR, Exército. E toda a equipe do Esquadrão da Morte, o nome 

do sujeito é José Campos Correia Filho. Campão, é o grandão. O outro é João Carlos 

Tralli. Eles estavam lotados na Delegacia. O outro era o Delegado Josecyr Cuoco, que 

eu não sei se estava lotado na Delegacia, mas que vai aparecer logo em seguida, eu fui 

preso em um sábado às cinco horas da tarde. Nós fomos levados ao 41º. A Basia já 

estava presa lá e foi lá que eu fui torturado, enfim.  

Cerca de uns 10 dias depois eu vi chegando alguém carregado coberto com uma 

manta, eu via os pés descalços da pessoa, chegando no 41º. Nesse dia, à noite por 

volta... os tempos àqueles são todos em chute, mas eu suponho que seja por volta de 

meia noite, uma hora da madrugada, nós fomos tirados dessa Delegacia, a Basia e eu na 

frente de uma viatura, e atrás a gente percebia que tinha gente. Rodamos por São Paulo 

umas três ou quatro horas, uma coisa aterrorizante, porque você imagina que a qualquer 
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momento eles param e fuzilam. E aí fomos devolvidos ao 41º e no dia seguinte, à tarde 

provavelmente, eu fui levado para uma sala, e nessa sala, encapuzado fui posto em uma 

cadeira e aí tiram o capuz e tiram da pessoa da frente e era o Bacuri.  

Eu conversei um pouco com o Ottoni aqui, no meu registro isso seria dia 24 ou 

25. O Ottoni acha muito apertado porque foram presos dia 21, mas é um pouco por 

conta do prumo da noção do tempo. Eu estava no pau de arara no sábado dia 15 e fez 

exatamente a mesma pergunta, o vaidoso. Você me conhece? E eu ponta cabeça olhei 

bem para a cara dele e falei: não, não faço ideia. Porque para um vaidoso desse é dar a 

frustração... Mas essa era uma pergunta, eu já ouvi de vários companheiros o relato aí. 

Mas enfim, era o Bacuri, uma acareação absolutamente desnecessária, porque ele falou 

que não me conhecia, eu falei que não o conhecia e ficou por isso mesmo. Não tinha 

nenhum objetivo aparentemente essa acareação. Eu vou ver o Bacuri de novo no DOI-

CODI. Porque no dia 7 de setembro a Basia e eu fizemos parte da mudança, do retorno 

do Fleury para o DOPS. Eu acho que ele foi anistiado das encrencas, e ele voltou para o 

DOPS. E eu fiz parte da mudança. 

A Basia nessa altura foi posta no isolamento da carceragem do DOPS. Uma 

coisa de um absurdo, de uma crueldade. No fundão do DOPS, lá embaixo, tinha quatro 

celas. Em uma cela estava o Vinícius Caldeira Brant, com quem depois eu convivi no 

Tiradentes. Em uma outra cela estava a Basia. No dia 7 de setembro eu fiz parte da 

mudança, eu fui ameaçado pelo Fleury de que eu ia então ser transferido para o DOI-

CODI, e dependendo do que eu abrisse de novo lá, quando eu voltasse para o DOPS ele 

ia acertar as contas comigo que era um grande estímulo para você realmente não falar 

mais nada. E aí fui para o DOI-CODI. No DOI-CODI logo na minha chegada tinha o 

interesse deles. E eu fui interrogado pelo Comandante, não era o Ustra, era o Valdir 

Coelho. O Valdir Coelho mais o Homero Machado, eles queriam saber do Bacuri, 

porque eles ouviram dizer que o Bacuri tinha sido preso. A prisão do Bacuri foi 

CENIMAR e Esquadrão da Morte. E eles fizeram by-pass, botaram o DOI-CODI aqui 

de São Paulo naquela disputa, botaram de escanteio. Então, o interesse era que eu 

pudesse confirmar a prisão do Bacuri. No DOI-CODI eu encontrei o Ariston lá nas 

celas, não estávamos na mesma cela, e depois o Bacuri que foi posto na sua cela. 

Depois disso eu encontro de novo o Bacuri no DOPS, em outubro, aonde ele vai para o 
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mesmo fundão onde estava o Vinicius, a Basia, ele vai para uma outra cela e aí é aquele 

episódio que eu já relatei em algumas situações, onde o dia do assassinato do 

Comandante Toledo, no dia seguinte, em uma notícia de jornal consta lá que o Bacuri 

tinha sido o responsável por localizar o Toledo, uma notícia, e que ele se aproveitando 

da ocasião, teria fugido.  

O Bacuri em nenhum momento saiu do fundão e esse jornal, a Folha da Tarde, o 

jornal de maior tiragem da época, e um Tenente que funcionava lá na guarda, um cara 

da Polícia Militar, ele usava aquilo, Tenente Chiari, uma coisa de uma crueldade 

também, ele levou o jornal para o Bacuri ver. O jornal em que falava do Bacuri ter sido 

responsável pela prisão e morte do Toledo e onde constava a fuga do Bacuri. Mostrou 

para o Bacuri o jornal. Tenente Chiari.  

Alguém que depois foi agraciado, ele foi premiado com o comando da ROTA já 

no Governo Maluf. Em função dessa notícia, eu estava preso com mais uns 50, nas 

discussões que nós fizemos achamos que aquilo seria um sinal de que o Bacuri ia ser 

retirado dali, ia ser posto em quarentena para ser assassinado. E resolvemos montar um 

plantão de todos os presos. E organizamos um plantão de hora em hora, era uma dupla,  

para ficar durante a noite em vigília, até porque um outro delegado tinha feito naquela 

tarde um trabalho de azeitar as dobradiças da entrada para o fundão e as dobradiças das 

celas do fundão. Era uma coisa assim, a certeza da impunidade, porque faz isso na 

frente de 50 presos lá. Aí montamos o plantão. Nessa noite não ocorreu nada. Alguns 

dos companheiros presos no dia seguinte de manhã falaram que o pessoal da paranoia 

exagerou, não tinha perigo, não tinha nenhum risco. E eu era do ‘pessoal da paranoia’ e 

avaliamos que íamos manter os plantões. E por coincidência foi no meu plantão, eu 

estava na cela com o Becker, era o Becker e eu na minha cela, estávamos de plantão 

para não dormir quando ouvimos a Ana Miranda gritar: Eduardo, para onde vai? E com 

um espelhinho que a gente tinha, nós vimos o Bacuri sendo carregado pelos policiais 

para fora, do fundão para fora da carceragem do DOPS. Foi a última vez que eu vi o 

Eduardo. Imediatamente todos gritávamos e batíamos os pratinhos de alumínio e o que 

tínhamos na mão, uma gritaria de um volume. Não houve nenhuma bronca, ninguém 

apareceu para dar bronca. Gritamos, gritamos, e foi isso. 
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Eu queria dizer também que estou à disposição se houver interesse para falar do 

Arariboia, José Maria Ferreira de Araujo. O Ariston e eu somos testemunhas da chegada 

do Arariboia preso. Antes estava lá um cidadão que eu acho que teria que ser convocado 

para falar, que é o Dudu, Mário de Freitas Gonçalves, é um cidadão que está por aí que 

teria sido quem saiu para encontrar o Arariboia e teria fugido. Só que diferentemente do 

que ocorreu, da notícia falsa do Bacuri, o Dudu não voltou, e depois ele reapareceu. 

Então, é um assunto a ser esclarecido. E o Araribóia chegou. Eu me lembro dele falando 

algumas coisas, trocando algumas palavras com o Ariston, que eu acho que o conhecia. 

Logo em seguida ele é levado para a sala de tortura, a gente ouve a gritaria, e ele é 

assassinado no ato. Desce o carcereiro do DOI-CODI e fala que ele tinha morrido no 

pau de arara. Também me coloco a disposição se for interesse. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Ariston Lucena.  

 

 

O SR. ARISTON DE OLIVEIRA LUCENA – Eu quero pedir desculpas, 

porque eu estou fazendo um tratamento dentário então eu devo ter alguma dificuldade 

para falar, mas eu começo dizendo o seguinte, meu nome é Ariston de Oliveira Lucena. 

Eu fui militante da Vanguarda Popular Revolucionária. E fui preso em agosto de 1970. 

Os meus pais foram presos. O meu pai foi morto, assassinado em Atibaia no dia 20 de 

fevereiro, e a minha mãe foi presa e saiu no sequestro do Cônsul japonês Nobuo 

Okushi. Foi para o México e depois foi para Cuba com os meus irmãos. Eu fui preso em 

agosto, em uma batida policial de rua, que era muito comum na época.  

Fui para o DOPS, ou melhor, eu fui para uma Delegacia, fui preso na quinta-

feira, fui para uma Delegacia, fui lá espancado, bati, apanhei e etc., mas não falei quem 

eu era. Na segunda-feira eu fui levado para o DOPS, e aí me ocorreu o seguinte 

raciocínio. Estava rolando essas histórias de Esquadrão da Morte. E aí eu fiquei 
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preocupado pensando, esse pessoal vai me confundir com bandido comum e eu posso 

ser morto. Santa ingenuidade minha.  

Aí eu abri, eu falei quem eu era. Eu falei que meu nome era Ariston de Oliveira 

Lucena, sou da VPR e tal. Aí já fui direto para o pau de arara. Isso na segunda-feira. Na 

quinta-feira eu fui levado para a Operação Bandeirante. Chegou lá o Capitão Mauricio 

Lopes, e eu não estava andando por causa do pau de arara que eu tinha tomado, eu sai 

arrastado de lá, algemado e fui levado para a Operação Bandeirante. Chegando lá já fui 

direto para a cadeira do dragão, tomando choque elétrico, etc. e tal.  

Lá, uns dias depois, aí chegou o Bacuri lá na operação Bandeirantes, todo 

arrebentado também. E nós ficamos na mesma cela. Ele estava muito machucado e tal. 

Então, eu me lembro de comentários dos torturadores. O Bacuri não falou para o Fleury, 

não é para nós que ele vai falar. Então, enquanto eu estive com ele lá, ele não foi 

torturado. Eu não sei se depois ele foi torturado porque nós não ficamos o tempo todo. 

Eu voltei para o DOPS. Então, naqueles dias em que eu estive com ele lá, ele não foi 

torturado porque eles diziam isso. Esteve na mão do Fleury e não falou, não vai ser para 

nós que ele vai falar.  

Nós fomos acareados inclusive porque eu tinha dito que a gente andou tirando 

documentos falsos em cartórios em São Paulo. Aí nós fomos acareados, eu e ele, pelo 

Capitão Benoni de Arruda Albernaz. Aí quando acabou essa acareação e etc., nós 

voltamos para a cela e eu lembro que ele me deu uma dura. ‘Ariston, deixa de ser 

safado, covarde. Não tem que falar coisa porra nenhuma para esses torturadores.’ 

Então, eu fiquei muito envergonhado com essa história. E isso mostra o que? 

Que ele era um cara que não era macho. Ele era um cara revolucionário. Um cara digno. 

Sempre teve uma postura de muita coragem, muita combatividade.  

Então, a gente viveu esse período lá e depois eu fui transferido para o DOPS, eu 

e vários companheiros, e entra essa história que o Reinaldo estava contando. Aí ele 

apareceu outra vez no DOPS, foi levado para o fundão, continuou sendo torturado, 

continuou tomando, davam injeções de petotal nele para ver se ele falava. E ele estava 

impossibilitado de andar. Eles levavam ele lá para cima para torturar, e ele ia sempre 
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carregado. Ele nunca estava andando porque ele estava muito detonado. Então, quando 

foi em outubro se não me falha a memória, foi no dia 27 de outubro, essa história que o 

Reinaldo está contando, o chefe da carceragem tirou os atores que ficavam em uma cela 

que dava de frente para a carceragem. Os atores eram os ex-companheiros nossos que 

traíram e foram para a televisão fazer declarações contra a luta armada. Então, eles 

tiraram os atores dessa cela, lubrificaram as dobradiças, tiraram o Bacuri lá do fundo e 

colocaram ele nessa cela com as dobradiças azeitadas que estava de frente para a 

carceragem do DOPS.  

A cela mais próxima da cela do Bacuri era a cela das companheiras. Então, elas 

ficaram com a responsabilidade maior de ficar vigiando, porque a gente sabia que estava 

em curso alguma coisa contra o Bacuri, e aí a coisa se confirma quando o tal do Tenente 

(Chiari)aparece lá com o jornal dizendo que o Bacuri fugiu. Chama-se ‘A crônica de 

uma morte anunciada’. É claro que eles iam matar o Bacuri. Eles iam tira-lo e iam matá-

lo. E isso vai acontecer. Eles tiraram ele de lá. E quando acontece a morte dele? Quando 

acontece o sequestro do Embaixador Suíço, porque eles sabiam que o primeiro nome 

seria o do Bacuri, com certeza. Então, vamos matar o Bacuri por que... A gente não 

queria entregar ele, ele era inimigo visceral da gente e ele estava muito detonado, você 

não tem como explicar aquilo. Ele não levou um tombo, ele não foi atropelado. Ele foi 

torturado barbaramente. Então, é uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha vida. 

Eu tenho muitos pesadelos por conta desse período. Até hoje, 40 e poucos anos depois, 

eu tenho muitos pesadelos. Agora, o meu pesadelo maior é a coisa com o Bacuri. É o 

que mais me... (Pausa) porque eu vi o que aconteceu com esse companheiro. As 

barbaridades que fizeram com ele. Eles tinham um ódio mortal e visceral dele, porque 

ele nunca abaixou a cabeça. Ele nunca se curvou.  

Eu me lembro, quando a gente estava na OBAN, chegaram uns homens todos de 

terno, eu desconfio que eram pessoas do SNI. ‘E aí, e o Bacuri, se a gente não tivesse 

topado a troca com o Embaixador, o que vocês fariam? A gente ia executar ele”. “Ah, 

você não tem vergonha...” “Isso é guerra. A gente ia executar sim para não passar o que 

nós estamos passando aqui. Então, a gente ia sequestrar para trocar.’ 

Então, eles ficavam muito raivosos por conta disso, pela coragem, pela 

abnegação e pelo despojo desse companheiro. Era isso que eu queria dizer. Obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Pittoli.  

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITTOLI – Meu nome é Carlos Roberto Pittoli, 

moro em Bauru. E relativamente ao Bacuri eu estava preso já no Tiradentes depois de 

dez meses de uma solitária na Praia Grande, Quartel onde o Erasmo Dias era o 

Comandante. E eu tenho fatos e datas que efetivamente o tempo vai apagando o 

neurônio aqui, a gente acaba não fazendo a coisa direito e não se lembrando bem. Mas 

de agosto para setembro de 1970 eu fui para uma acareação na 2ª Auditoria Militar, na 

Brigadeiro Luiz Antonio, com o Cabo do Exército José Mariani Ferreira Alves. E 

chegamos frente a frente, perguntas e as nossas declarações não batiam. Suspenderam a 

sessão, tiraram o Mariani, desceram com ele para o Corpo da Guarda e ele acabou sendo 

torturado lá. O próprio Corpo da Guarda, Auditoria Militar. Subiu bastante esquisito, 

reclamando, e eu senti que a situação dele não estava muito boa, complicada, mas 

mantive o que eu estava falando. Não tinha muito o que perguntar, neguei muito o que 

ele mencionava no começo e encerraram aquela audiência e me levaram para o DOPS.  

Fiquei três dias no DOPS, cheguei lá e me colocaram lá perto do fundão, uma 

cela com uns dez companheiros, por aí, bastante gente. Me tiraram, subiram, fui para a 

cadeira do dragão, acabamos não fechando bem do jeito que queriam, mas também não 

estavam muito preocupados comigo. E foi a única vez que eu estive no DOPS porque só 

tinha passado por tortura na PE mesmo. Eu era Sargento da Polícia do Exército aqui em 

São Paulo.  

E aí depois desses dois ou três dias eu voltei para o Tiradentes. Antes de voltar, 

sabiam que eu ia voltar para o Tiradentes, alguém veio até mim e eu não me recordo 

como foi esse fato porque na ocasião eu não dei importância, e me entregaram um 

sapatinho de lã de neném para eu levar para o Tiradentes e para mandar para a 
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companheira Denise Crispim. E foi o que eu fiz. Entreguei na cela quando cheguei e 

relativamente ao Bacuri, vi ele sendo carregado, arrastado, muito torturado. Eu acho que 

eu não suportaria o que ele suportou. É só.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – A última testemunha 

dessa fase é um companheiro completamente diferenciado dessa sequência que nós 

tivemos até agora. É o Roberto de Assis Tavares de Almeida. Eu tenho poucos dados 

para falar sobre o Roberto, mas diretamente as pessoas podem fazer um rápido juízo de 

valor.  

O Roberto foi incorporado ao Exército em 16 de maio de 1970. E ele se 

licenciou em 31 de março de 1971. Tempo de serviço segundos dados militares, 10 

meses e 16 dias. A história desse companheiro que o Ivan Seixas e outros 

companheiros... Ele era militar lá na fortaleza e ele viu o Bacuri nos seus últimos dias. 

Ele voluntariamente se apresentou em fazer um depoimento quase inédito nessa série do 

Bacuri, dos últimos dias do Bacuri. Ele que presenciou como militar o Bacuri preso lá 

em Santos, antes da sua morte.  

Então, primeiro nós queremos valorizar muito a sua coragem, o seu depoimento, 

e que você se sentisse a vontade para contar aqui o que você viu, o que você 

testemunhou. Muito obrigado.  

 

 

O SR. ROBERTO DE ASSIS TAVARES DE ALMEIDA – Boa tarde. Meu 

nome foi dito pelo Deputado, é Roberto de Assis Tavares de Almeida.  

Eu, sobre o Bacuri na época, eu servia o Quartel, era um conscrito, e o tempo eu 

não conseguia ter claro, são 42 anos atrás, o fato para mim não era de grande 

importância na época. Mas eu sei que por um determinado momento, pelos depoimentos 
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e pelas conversas, diz que era depois de setembro e porta de outubro, eu não sei se o 

Comandante da unidade da época, nós em forma, ele na ordem do dia comunicou que 

tinha um preso no Quartel, que estava lá sob nossa custódia, que ele não podia revelar o 

que era, que posteriormente passaria mais informações. E nós nos deparamos nesse 

momento com esse preso.  

No começo da prisão do Bacuri, ele foi levado para uma prisão chamada Bueno, 

que é uma prisão perto do mar. Uma prisão pequena que consiste em quarto,  em uma 

casinha com quarto e banheiro. Perto do mar, bem na praia, a praia chamada Bueno a 

uns 500, 600 metros do Quartel. E lá ele ficou preso.  

No começo só dava guarda nesse local uma equipe de guardas, de soldados por 

eles escolhidos. Eu, conversando com o Ivan Seixas, eu pensei que o Bacuri ficou mais 

tempo no nosso Quartel, porque esse cuidado foi deixado de lado. E isso geralmente é o 

tempo que faz as pessoas relaxarem. No começo, o Bacuri era um preso lá que só 

guardas chamados especiais prestavam serviços nesse momento, mas aí com o tempo 

relaxou, parece que caiu em um lugar comum. E aí começou que a guarda desse 

prisioneiro foi feito por, começou a rodar na escala comum. E eu que não era da guarda 

especial, acabei sendo colocado para fazer esse serviço.  

Curioso, jovem curioso... nós fomos orientados a não conversar com ele. Está aí 

o preso, vocês vão lá, mas não fala com ele, não pode, é proibido e não sei o que. 

Curioso, a guarda era dada por dois Soldados. A gente pedia para um colega ficar 

espiando a ronda e eu me lembro que o Bacuri nesse momento estava de pé, ele 

mancava de uma perna, mas não estava detonado. Não sei quanto tempo tinha passado... 

Ele estava de pé. E pelas grades, ele ficava olhando para nós com aquele olho dele azul, 

olhando para nós e tentando se comunicar.  

E aí me aproximei, ouvimos os primeiros diálogos. Uma vez eu perguntei para 

ele se eles matavam soldado, ventilava-se naquela época que eram terroristas, matavam 

Soldados. E eu acho que eu devo ter inquirido sobre isso ou aquilo e ele de pé na grade, 

olhando para mim. E ele falou: imagina, não vou matar soldado! Também fui soldado! 
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Então, tive esse contato com ele. E outra coisa que eu guardo na lembrança é que 

ele pensava que estava preso na fortaleza do Itaipu. Ele falou: eu estou preso na Praia 

Grande, não é?  

Eu ouvi aquilo e fiquei quieto. Ele estava preso no Quartel do Guarujá. Aí ficou 

um tempo lá. A gente, nas memórias, para mim parece que ficou muito tempo, mas não 

foi muito tempo pelos relatos dos companheiros. Em um dado momento, em uma 

chuva, um grande temporal lá na beira da praia, raios, ele faz um buraco na cela. Os 

guardas, os oficiais, quem cuidava dele, entregava comida para comer com colher de 

plástico. Mas parece que ele pegou a bomba da descarga, tinha um banheiro e uma 

descarga. E ele, esperto, foi lá e tirou a coisa da bomba, que era um ferro e fez um 

buraco. E contam os colegas que estavam na hora, eles eram dois Soldados meio 

assustados, eu era capaz de dormir na hora. Eu confesso, é aquele esquema, um dorme e 

o outro olha. Mas eles estavam bem atentos. E ele fez um buraco, mas o Bacuri não pôs 

a cabeça para fora, ele pôs a perna, porque ele estava com medo que atirassem nele. Ele 

testou se estava sendo visto, mas estava. Os guardas estavam atentos e ouviu-se aquele 

movimento. Eles deram o alarme, é tocado o alarme e teve aquele rebuliço, aí foram lá e 

prenderam o Bacuri. Prenderam assim, pegaram da coisa e algemaram o Bacuri na 

grade.  

Anterior a esse, parece que na hora que foram levar alimento para ele, 

anteriormente, acho que eu presenciei uma cena, porque o pessoal foi levar alimento 

para ele, aí eu entrei na cela junto. Estavam lá o Capitão, tinha um Tenente, os 

Soldados. E os Soldados, acho que todos nós, nós não, mas os Oficiais podiam fazer 

aquele ‘creck’ assim. Tiravam o nome. E eu me lembro que um soldado chamou um 

Tenente pelo nome. O Tenente ficou bravo, até passou uma descompostura no Soldado 

depois.  

Mas nesse momento eu vi que o Bacuri não estava, a fisionomia dele podia estar 

abatida, mas eu não vi nada de diferente. A gente via que ele puxava de uma perna. 

Parece que mancava. Então, voltando ao relato dessa noite, foi algemado e depois ele 

foi levado para o Quartel de Guerra, que é um Quartel subterrâneo, e lá ele foi colocado. 

Falo que eu não tenha noção de tempo que ele ficou lá. Depois disso eu não tive mais 
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contato, porque não subi mais para lá. Acho que as precauções aumentaram e não 

chamaram, os guardas foram escolhidos a dedo para ficar lá.  

Não que fossem cúmplices e tal, mas pessoas mais disciplinadas, que eles 

tinham um pouco mais de confiança. Então, ele fica nesse Quartel de guerra que é 

subterrâneo. É bem uma fortaleza, um Quartel totalmente subterrâneo. Interessante lá. 

Bateria de obuzi de costas. E lá ele ficou. E eu nunca mais fui para lá e aí perdi contato 

com o Bacuri, não tive mais contato com ele.  

E em um determinado momento, um dia X que eu não sei precisar, houve um 

bochicho grande, o Quartel estava nervoso. E aí falaram, acho que vão pegar um 

prisioneiro terrorista, não sei o que, vão levar ele. E eu não quis me aproximar porque 

quanto mais bochicho... E a gente era cauteloso. Vai que pegavam a gente lá. É melhor 

ficar distante de aglomeração de oficiais e sargentos. E houve aquele rebuliço.  E eu vi 

passar em um caminho bem tortuoso, passaram duas peruas largas, essas chamadas C14, 

que depois mais tarde eu ouvi falar que era o tipo de veículo utilizado pelo DOI-CODI, 

pela OBAN, então, esse foi o depoimento que eu tinha dado desses momentos que eu 

servi como soldado no Quartel, na década de 1970 até 1971. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Denise Crispim.  

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Eu queria dizer que antes eu tive um momento 

muito difícil, mas agora eu já me recuperei bem e estou perfeitamente lúcida e 

consciente da tarefa que eu tenho aqui. Então, eu deixei um monte de lacunas no meu 

depoimento. Eu fui muito essencial, porque eu deixei os outros companheiros falarem, 

porque assim eu também tinha o tempo de me recuperar.  
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A primeira coisa que eu tenho para perguntar para o Roberto, qual era o nome 

dos oficiais que estavam lá.  

 

 

O SR. ROBERTO DE ASSIS TAVARES DE ALMEIDA – Eu não recordo o 

nome dos oficiais. Esse nome, pela data a Comissão da Verdade vai poder recuperar o 

nome deles todos. Quem assina o meu Certificado de Reservista é o Major-Comandante 

Milton Wanderley. Aí tinha o Tenente Jonas, o Capitão Magalhães, mas aí eu não 

lembro mais o nome do oficialato. Mas o nome deles é facilmente levantado.  

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Posso perguntar para você, quem era o Luiz 

Carlos Cortez?  

 

 

O SR. ROBERTO DE ASSIS TAVARES DE ALMEIDA – Não era soldado?  

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Era um soldado. Foi um dos soldados que fez 

também o depoimento na ocasião do Reinaldo. Saiu uma reportagem em 1980 em um 

jornal que chamava Repórter, e essa reportagem foi incrível porque um soldado que 

tinha servido nos finais dos anos 1970, lá no Forte do Guarujá, decide de ir depor, 

contar uma história de uma pessoa que ele tinha conhecido lá dentro, que tinha sido 

assassinada lá dentro. E essa pessoa é o Eduardo, o Bacuri. E esse Reinaldo faz uma 

entrevista que vem publicada no jornal. Eu recebo em Roma, porque eu morava em 
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Roma, essa revista, leio, obviamente ele entra em detalhes dessa, como chama ali? O 

Forte Bueno... Que em um primeiro momento eu pensei que fosse até uma pessoa, a 

Prisão Bueno. Ele conta os horrores que foi o final da existência do Eduardo lá dentro.  

Você Roberto, me diz que ali ele estava bem fisicamente. Quer dizer, o bem é 

um pouco relativo porque ele tinha uma ferida na perna enorme, e já estava com início 

de gangrena. Ele estava com febre e tudo. Um dos depoimentos do Reinaldo ele diz 

isso. Que ele estava com essa ferida bem ruim. Talvez você é aquele que menos tinha 

tido contato com ele, mas o Eduardo era uma pessoa como os gatos. Sete vidas. Tanto é 

verdade que naquelas condições que ele estava depois de tudo que ele passou, ele 

conseguiu tirar um pedaço de ferro de algum lugar, ali da descarga e começar a fazer 

um buraco para tentar sair. E foi aí que ele foi pego, tentando passar pelo buraco. Diz 

que ele cavou a terra por baixo de uma, eu não sei se era uma grade ou o que tinha lá.  

 

 

O SR. ROBERTO DE ASSIS TAVARES DE ALMEIDA – Eu acho que ele 

rompeu a parede.  

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – É. Você imagina a fúria dessa pessoa. Imagina a 

força de resistência que tinha esse indivíduo. Não é ao acaso que ele tenha sido 

torturado por 109 dias. O final da existência dele foi 109 dias, que ele ficou preso e 

torturado praticamente com poucos momentos de intervalo. 109 dias de tortura.  

 

 

O SR. ROBERTO DE ASSIS TAVARES DE ALMEIDA – Mas o intervalo 

que eu tive contato com ele, ele não estava sendo torturado.  
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A SRA. DENISE CRISPIM – Eu também não tenho conhecimento que ele foi 

torturado lá. O que eu tenho conhecimento é que ele era de toda maneira interrogado lá, 

e ele tentou várias vezes entrar em contato com vocês lá para obter ajuda. Uma das 

vezes que ele entrou em contato foi com o... Eu tenho inclusive o depoimento teu aqui, 

feito em uma época muito mais precedente, que foram feitos, eu acho que foi para a 

OAB, deve ter sido naquele ano, 1980. Que era talvez para a Comissão da Anistia, coisa 

desse tipo, eu não lembro exatamente. Mas nos meus depoimentos, em toda a 

documentação que tem a Amelinha, eu forneci para ela. Porque esses depoimentos, eu 

recebi as cópias quando eu estava em Roma. De vez em quando me chegava alguma 

coisa em Roma. Só que era tão desesperada a minha leitura dessas coisas, porque a 

minha incapacidade de poder fazer alguma coisa era tão castrante, frustrante, que eu 

entrava em uma espécie de delírio e eu escondia de mim mesma. E aí a memória 

acantonava tudo e eu tentava continuar minha sobrevivência como eu podia lá.  

Depois passava um pouco de tempo e eu de repente encontrava pedaços aqui, 

pedaços ali. E quando agora começou a Lei da Anistia, não, o reconhecimento dos 

mortos e desaparecidos, eu comecei a ir em busca de tudo aquilo que eu tinha do 

Eduardo. Então, algumas coisas eu encontrei. E uma das coisas que eu encontrei foi esse 

depoimento, esse artigo do jornal. O depoimento eu encontrei agora, bem recente.  

 

 

O SR. ROBERTO DE ASSIS TAVARES DE ALMEIDA – Então, eu me 

lembro que, eu não sei se era no escritório do Deputado Marco Aurélio, primeiro 

chegou esse depoimento lá. E eles ficaram meio incrédulos porque eles não conheciam 

o Soldado. E aí esse Soldado citou meu nome. E como na época eu já militava, então, o 

pessoal achou que o meu depoimento seria mais verossímil, porque era de uma pessoa 

que eles conheciam e de alguma forma eles respeitavam. E aí eles me procuraram. De 

data, eu sou meio ruim. Mas dei esse depoimento, quem sabe em 1980 a minha 
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memória era melhor, mas é basicamente isso, eu não posso aumentar e nem diminuir o 

que eu vi. Então, eu dei esse depoimento. Depois eu estive no escritório do Deputado, 

advogado na época. Eu acho que na época de 1980 mesmo. Uma coisa que me guardou 

é que o escritório era bem arrumado, bonito, tinha umas moças bonitas. Então, eu dei 

esse depoimento lá.  

O Fon que me procurou. O Fon foi preso político e depois estava trabalhando 

para o advogado e eu prestei depoimento para ele. Depois, ninguém nunca mais me 

procurou. Depois de um longo tempo eu acho que foi o Ivan que me contatou sobre esse 

caso. E também eu estive no Memorial. Foi feita alguma homenagem aos presos 

políticos e lá eu contei. Falei, estive com o Bacuri, olhei, conversei, tive oportunidade, 

eu acho que foi uma das últimas pessoas que o viu ainda vivo.  

Como eu digo, os tempos para mim eram outros. Para mim era muito dilatado. 

Eu achei que era mais tempo. Pelo relaxamento que teve nas normas de segurança, de 

permitir que a guarda dele fosse rodada em uma escala comum, mas aí depois do 

depoimento dos companheiros, eu vi que não era tanto tempo assim. Mas o tempo para 

nós era outro. Um jovem de 19 anos de idade... Me lembro também, como ele era 

conhecido no Quartel, quando ele era retirado do Quartel. Eu não vi, mas os relatos era 

que tiraram ele encapuzado, ou estava dentro de um saco, amarrado, e isso os Soldados 

viram.  

E quando publicam no jornal que ele trocou tiro com a polícia, não sei o que, 

morreu em resistência, em um momento de descontração, no rancho ou alguma coisa 

assim nós, Soldados, estávamos comentando. E aí acho que indagamos um Sargento, 

um Tenente, não me lembro quem era.  

O que é isso? O homem sai daqui amarrado, nós sabíamos que ele estava 

enfraquecido porque correu uma história que ele estava em greve de fome. Parece que 

teve esse problema. Então, eu falei, um sujeito que sai enfraquecido e com uma greve de 

fome, amarrado, dentro de um saco, vai trocar tiro com a polícia? Nós inquirimos os 

Oficiais, um Sargento. E os caras falaram: “Não se mete nisso, fica na sua”.  
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E aí passou o tempo, nós tínhamos outras preocupações na vida, mas a gente 

registrou isso, não tanto por uma questão de humanidade, respeito. Mas também por 

questão de falar, ninguém aqui é bobo. Não vai passar atestado de trouxa para a gente. 

Nós vimos, presenciamos, uns por contar, outros porque viram mesmo. Eram curiosos. 

Acho que a hora que ele sai do buraco lá, vários Soldados presenciaram. Os homens, o 

AC14, parece que um Oficial nosso, o Comandante, o tratavam com mesuras, parece 

que eram autoridades, esses indivíduos que o pegaram no Quartel.  

Então, é isso.  

 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, é 

uma curiosidade, mas enfim, acho que pode ser interessante saber por que você deixou o 

Exército em 1971? Se foi por causa disso que viu, foi pelo seu tempo de serviço 

mesmo? 

 

 

O SR. ROBERTO DE ASSIS TAVARES DE ALMEIDA – Não. Esse é um 

fato que não... Ficou na minha vida, na minha consciência. Mas não teve nada, nenhuma 

consequência. No futuro que eu vi que tinha repressão, ditadura, matavam, assassinatos, 

mas nada mais. Eu saí do Quartel normal, como todos os colegas saíram. Tudo regular, 

uns mais, outros menos, mas não teve nenhuma crise no Quartel. Os Soldados 

estranharam aquele fato.  

Não tinha preso lá. Esteve preso conosco sargentos. Mas não foram para o 

Bueno. Ficaram presos lá no corpo da guarda, em uma cadeia mais arrumadinha. Então, 

aquilo para nós era uma coisa mais anormal. Mas os jovens tinham muita coisa para 

fazer, passou. Mas não teve crise nenhuma.  
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A SRA. MARIA RITA KEHL – A outra pergunta é se o Sr. conheceu nesse 

período, eu não sei se ele era Sargento.  O Josimar Bueno. O Joi que está no livro do 

Claudio Guerra. Porque ele disse que esteve em serviço nesse presídio onde estava o 

Bacuri, e ele era encarregado, ele era massagista também, ele deu uma entrevista à 

Comissão da Verdade. E que ele massageava as pernas do Bacuri. Provavelmente para 

permitir que ele ainda caminhasse. Agora a Denise disse que talvez ele até tivesse uma 

gangrena. Mas ele deu um depoimento e a gente quer saber o quanto o depoimento dele 

é verdade, o quanto ele já está inventando. E ele sustenta essa versão, claro, porque ele 

era sargento então ele tem que sustentar essa versão da morte em tiroteio. Fugiu e foi 

morto em tiroteio.  

Ele acredita nisso, ou ele finge que acredita e quer que a gente acredite. Mas o 

principal é...  

 

 

O SR. ROBERTO DE ASSIS TAVARES DE ALMEIDA – Uma coisa, por 

exemplo, quando ele entra no Quartel, eu não tenho contato com ele porque foi aquele 

período que era o período especial, só guardas apontados a dedo... Eu só vou ter contato 

com ele, aí tempo para mim há 42 anos atrás, o tempo é outra coisa. Então, eu só tenho 

contato com o Bacuri quando é relaxada a guarda dele. Quando a guarda dele passa a 

fazer parte da escala normal de serviço. Eu não me recordo desse Sargento e eu não sei 

precisar porque não vi, não ouvi comentário da situação que ele chega ao Quartel. No 

tempo que eu vi, olhando assim, estava lá ele de pé, olhando, conversando, procurando 

de várias maneiras se comunicar. De fato ele pedia ajuda. Pedia ajuda para vários 

colegas. Vários colegas ouviram ele. Logicamente ninguém o ajudou, que eu saiba.  

Então, é isso. Aí eu tenho consciência desde o tempo que eu o vi quando 

relaxaram a guarda, até quando levam ele para o Bueno. Quando tiram ele do Bueno e 

levam ele para o Quartel de Guerra, aí eu não tenho mais contato com o Bacuri. Aí eu 
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vou saber do Bacuri saindo do Quartel. Repito, eu não estive lá, não fui na boca, para 

não participar do buchicho. Eu vi passar as tais das peruas.  

Eu acho que quem foi, isso é uma suposição. Quem passou pela mão do Fleury, 

do DOI-CODI, não ia ser aqueles Oficiais que não é do ramo, que iam tirar informação 

dele. A não ser que fosse algum sádico. Eu vi ali aqueles Tenentes para conversar com 

ele, o Capitão todo imponente, mas daquele mato ali não ia sair coelho. Eles só estavam 

guardando ele para esperar o desfecho que foi esse desfecho, que foi o assassinato dele e 

no Quartel soou mal porque soou como uma inverdade. Foi executado, esse era o 

comentário que tinha no Quartel.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Vamos organizar. A 

Denise volta, depois o Reinaldo quer falar e a Ângela Mendes de Almeida quer falar.  

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Só para dar uma dimensão daquilo que estava 

acontecendo lá. Eu tenho esses depoimentos escritos de próprio punho, alguns deles. 

Então, diz assim: 

‘Era uma noite de temporal que desabava e ele, reutilizando o cano de uma 

descarga de latrina da cela escavou um buraco na parede à medida, e já se encontrava 

com meio corpo para fora quando foi visto pelas guardas que deram o alarme. Era o 

Soldado Milton e o Soldado Carneiro que guardavam a cela naquela madrugada. Para 

seu azar, pois se fosse outra guarda, mais ingênua, poderia ter escapado. Ele gritava, 

pelo amor de Deus, vocês não podem fazer isso comigo. Entreguem-me para a Justiça. 

Durante toda a madrugada até às 10 horas do dia seguinte, ele permaneceu algemado à 

grade da cela pelas duas mãos. Foi-lhe providenciado um novo alojamento. Levaram 

para dentro de um túnel cavado dentro de um morro. Um abrigo antiaéreo em descanso 
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que permanecia com suas paredes brotando água permanentemente. A ferida de sua 

perna havia piorado e apresentava, segundo ele, alto grau de infecção e gangrena, 

devido às torturas e choques elétricos, disse ele, e que apresentava sintomas de 

pneumonia. Recusou-se a aceitar a nova cela e pediu para ser levado para um hospital. 

A guarda foi transferida para o túnel construído de abrigo para os Soldados e instalado 

telefone para contato com o resto do Quartel. Bacuri declarou-se em greve de fome 

negando-se a aceitar a permanecer naquelas condições desumanas. E após ser instalado 

no banheiro-cela, não aceitou absolutamente alimento nenhum. Tudo que lhe foi 

oferecido foi rejeitado por ele. No 10º dia da greve ele entra em estado de desespero, 

gritando frases desconexas e chamava por Denise, sua mulher, e pelo filho. E eu 

interferi. Tenente Alessandro, precisamos chamar um médico. O preso pode morrer a 

qualquer momento. O Tenente: você conhece o preso? Soldado: mas se trata de gente, e 

gente não se trata assim. Tenente: ele é bandido, matou para roubar e tem que pagar 

pelo que fez. Soldado: mas nessas condições ele não terá nem tempo para ser julgado. 

Tenente: estamos no tempo do Brasil, no país do não julgamento, mas mesmo assim o 

julgamos ontem e ele foi condenado. Soldado: nós quem? Tenente: nós, o sistema da 

ordem e da paz, antissubversão e a democracia. Eu não sei se deveria estar falando 

isso com você, devemos esquecer para sempre essa conversa e tudo que vimos. E se 

você algum dia comentar alguma coisa sobre isso, eu nego e lhe denuncio. (alguma 

coisa assim parecida, depois vocês vão ver na documentação que eu entreguei).  

Esse acontecimento foi de fato esquecido por 10 anos de medo e insegurança 

desse período covarde pelo qual passamos. E hoje resolvemos esclarecer mais uma das 

tantas mentiras que habituávamos a conviver e a engolimos todas as manhãs no café de 

nosso dia’.  

Esse é o Reinaldo, o rapaz que não foi encontrado para vir depor aqui. Agora, o 

que eu quero dizer é que eles ali mantiveram ele naquelas condições, ele estava com 

início de pneumonia como ele mesmo diz, e mesmo assim tinha tentado a fuga, estava 

desesperado. Essa mesma pessoa descreve o momento da morte dele. Diz que chegou 

essa mesma perua Veraneio, a C14, aquela que trouxe ele. E ele descreve quando chega 

o preso, que ele pega e leva para a cela. E ele diz, o Eduardo diz para ele, meu nome é 

Eduardo Leite, o Bacuri, eu sou preso político, eu sou um homem do povo, eu sou um 
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Soldado como você. Eu não matei Soldado. E ele diz, comigo na Veraneio tinha o 

Fujimori que eu não sei para onde levaram. Quer dizer, quando eles chegam ao Forte de 

Andrada, naquela Veraneio que despeja o Eduardo dentro de um saco de lona, amarrado 

dentro de um saco de lona e depois vai levado para essa cela onde o Roberto descreveu 

que ele fez a tentativa de fuga. O Eduardo diz que nessa mesma Veraneio estava o 

Fujimori. Fujimori, eu não sei se vocês lembram, o Fujimori era aquela pessoa, aquele 

companheiro que foi anunciada a sua morte por tiroteio naqueles dias entre os 10 

primeiros dias de dezembro, mais ou menos, ou de outubro, eu não sei, mas foi no final 

do ano. Quer dizer, provavelmente o Fujimori foi levado para o outro lugar na mão do 

Exército, porque ele estava em uma Veraneio onde foi distribuído ele no Forte de 

Andrade e o Fujimori provavelmente ele foi assassinado em outro canto.  

Tem uma outra coisa, quando esse Soldado diz que o Eduardo chegou naquelas 

condições, ele disse depois... Eu checo a verdade como sendo verdade, porque eu fiquei 

na casa do pai do Eduardo até um determinado momento, porque ali eu vinha 

periodicamente sendo buscada para o DOPS, levada para lá com a minha filha, 

pequenininha, que eu fazia de conta que eu amamentava porque eu já não tinha mais 

leite, e junto com a irmã mais velha do Eduardo, que era Edna. E eles me interrogavam. 

Eles não me penduravam, mas faziam uma pressão violentíssima, dizendo que eu ia 

voltar para a prisão e que não tinha nunca uma segunda prisão. Quem entrava uma 

segunda vez não saía vivo mais. E eles me diziam constantemente isso. E eu estava nas 

mãos da auditoria militar porque eu ia assinar a cada 15 dias como presa domiciliar na 

espera do processo. Então, em determinado momento o pai do Eduardo entra em transe 

completo, fica em pânico e começa a pressionar a minha presença na casa por essa 

condição do DOPS estar... E aí ele pressiona tanto que a filha Edna sempre, uma espécie 

de anjo da guarda que eu tive na minha vida essa menina, me leva para a casa da tia que 

era para o lado do Brás. E nessa casa, nesse apartamento, aliás, na casa do pai do 

Eduardo tinha sempre uma Veraneio parada, algumas quadras mais para frente. E nessa 

casa da tia do Eduardo, aparece uma Veraneio, e ele pede para o Soldado, o Reinaldo ir 

buscar e entrar em contato com a família para dizer onde ele estava. Ele diz, ali está a 

minha família. Ali tem alguém. Quer dizer, ele deve ter intuído que aquela casa da tia 

poderia ser usada pela família. E aí ele manda lá nessa casa, nesse apartamento. O 

Reinaldo vai até lá e vê a Veraneio. Aí ele dá uma volta, volta para o Quartel e não fala 
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mais com ele porque fica com medo. Essa Veraneio, quando tem o momento da 

execução do Eduardo, eles pegam essa Veraneio, o soldado diz que a mesma Veraneio 

que trouxe ele, volta, e descem dois Oficiais, e ele dá o nome. Aqui vocês vão encontrar 

na documentação. E ele pede para o Soldado que está fazendo a guarda nesse momento 

para levantar o Eduardo. O Eduardo não consegue mais se levantar porque eram 12 dias 

que ele estava em greve de fome. E isso foi o dia da execução dele.  

Levantam ele nessa cela-banheiro e fecham a porta. E enfiam ele dentro do saco 

outra vez dizendo para ele que ele ia ser transportado para outro lugar. E aí fecham a 

porta e que esse Soldado diz que ouviu um barulho surdo, fortíssimo. Minutos depois a 

porta se abre com esse saco sendo transportado, pingando de sangue. Eu acho que essa 

execução é muito provável que tenha sido assim, porque do jeito que eu vi o corpo dele, 

a cabeça dele, a ideia é de que ele levou uma pancada violentíssima transversal. Então, é 

muito possível. Corresponde com a verdade que ele foi executado lá naquele momento. 

Era isso que eu queria dizer. E eu queria dizer outras coisas, quer dizer, quem me 

interrogou e me prendeu, e me arrebentou de pancada não obstante eu fosse grávida de 

seis meses, foi o Capitão Albernaz e a equipe dele.  

Não me perguntem o nome deles porque eu nunca soube. Agora, tinha um 

personagem estranho lá nessa equipe, que era um vestido de militar, com a roupa de 

militar dentro da OBAN, que eu saía dessa sala onde diz que tinha morrido o Virgilio, o 

Jonas, onde tinham marcas, aqueles vermelhos amarronzados que eles diziam que era o 

sangue do Virgilio que tinha espirrado na parede. E eles me tiravam de lá e me levavam 

para uma salinha do lado onde tinha uma mesinha, eu tenho sempre as mesas entre eu e 

alguém, eles punham uma cadeira na frente, eu sentava. Eu fazia 10 horas de 

interrogatório em pé, grávida de seis meses. Então, eu cambaleava, caia, eles tiravam 

em pé e dizia, segura a barriga senão o Bacurizinho morre,  vai cair, eles diziam.  

Então, para dizer a essa Comissão que eles eram muito generosos com uma 

mulher em estado de gravidez avançado como eu, e que provavelmente o Eduardo me 

salvou a vida, porque se ele não tivesse divulgado a minha prisão, naquelas condições 

eu não teria sobrevivido. Era isso que eu queria dizer. E depois, os nomes daqueles que 

estavam nessa caserna, nesse Forte de Andrada, estão todos nessa relação. Eu tenho 

inclusive o CD que eu trouxe, que se por acaso vocês não tiverem, eu peço a vocês de 
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copiarem e me devolverem porque é a única coisa que eu tenho agora. Tenho os 

originais que estão guardados e não estão comigo. Eu guardei porque se me acontece 

alguma coisa amanha, eu quero que a verdade possa sair para fora de qualquer maneira. 

Independente da minha existência ou não. Pelo menos as minhas netas vão poder saber. 

Muito obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Reinaldo, quer falar? 

 

 

O SR. REINALDO MORANO – Eu só queria dizer que há uns dias me dei 

conta de que podia tentar recuperar aquela edição da Folha da Tarde que o Tenente 

Chiari mostrou para o Bacuri. Eu entrei no site, tentei ver o acervo da Folha 

digitalizado, isso já virou uma novela porque aí tem o departamento que faz cópias para 

pesquisa, um companheiro que tem mais prática nisso me ajudou, e hoje de manhã 

estava no seguinte pé isso. Depois dias e dias, idas e voltas, você tem que pagar um 

valor para cada página do jornal, e está no seguinte pé, que a Folha da Tarde, diz o 

encarregado, ela não circulou no dia 25 de outubro. Ela circulou no dia 24 e no dia 26. 

Então, a última solicitação é uma cópia, um extrato da Folha da Tarde do dia 24 de 

outubro de 1970, supostamente trazendo a notícia da prisão, enfim, da morte do Toledo 

que foi no dia 23 e onde tem essa coisa da fuga do Bacuri. Mas eu, infelizmente não 

consegui ainda. Era isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Têm duas pessoas 

inscritas. A Ângela e a Suzana. O Senador Suplicy que foi amplamente citado como um 

dos deputados estaduais também, vai fazer uso da palavra porque ele vai se retirar. Mas 
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vamos ouvir a Ângela e a Suzana, e em seguida o Suplicy. Com a palavra Ângela 

Mendes de Almeida.  

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Bom, eu acho que a Denise 

citou aqui o depoimento de uma pessoa que ela chama de Reinaldo. Eu não entendi 

porque esse Reinaldo não está sendo convocado. Eu não sei se ele morreu. Eu queria, 

em termos de localizar, eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Roberto que é a seguinte, 

mas eu acho que independente da resposta dele também há a possibilidade de 

investigação: quem eram esses Soldados que prestavam serviço militar nesse Quartel. 

Se o Sr. pudesse dar alguns nomes, mas também uma investigação sabendo quem eram 

os Soldados que prestavam serviço militar lá, é possível convocá-los e muitos deles 

podem ser que tenham conversado e talvez esse Reinaldo esteja entre eles.  

Eu acho que é possível levantar os nomes dos Soldados que nesse período 

estavam no período militar. Então, primeiro eu queria saber se o Sr. não se lembra de 

nome dos seus colegas conscritos. 

 

 

O SR. ROBERTO DE ASSIS TAVARES DE ALMEIDA – Sim. 

Mastrangelo, Palma, Renato, Alailton, uma série de nomes. São 42 anos. Moisés, 

Carneiro, Reinaldo. No Quartel deve estar toda a relação deles. Ninguém joga fora 

documento militar.   

 

 

A SRA. Crimeia – O serviço de RH do Exército não tem mais a ficha pessoal.  
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O SR. (não identicado pela voz) – Sai à publicação no Diário Oficial da União.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Eu só achava importante acrescentar para efeitos 

da Comissão da Verdade um telex que consta do processo. Eu não tenho aqui, mas está 

no processo, talvez esteja na documentação entregue pela Denise, mas eu acho 

importante o conteúdo dele. É um telex que foi encontrado nos arquivos do DOPS de 

Pernambuco, foi o Ivan que encontrou lá em Pernambuco esse documento, e o 

documento diz o seguinte, é um telex, não me lembro à procedência, mas é para ser 

divulgado em todos os órgãos de informação.  

‘Hoje, em tal lugar foi morto em briga com a polícia Joaquim Câmara Ferreira, 

etc. e tal. Para efeitos de divulgação para a mídia externa, divulga-se o seguinte, aí 

reproduz a mesma nota que estava em cima. Hoje, em tais circunstâncias na avenida 

tal, foi morto Joaquim Câmara Ferreira e fugiu o Eduardo Leite Bacuri. ’  

Então, eles mesmos nesse telex, eles assumem o que eles estavam divulgando, 

esse telex a gente usou para provar o caso do Bacuri na Comissão, da Lei 9.140, o 

Bacuri foi o primeiro caso que nós escolhemos para apresentar, que tinha essa além de 

todos os 109 dias, essa prova cabal de como a ditadura montava. Então, esse telex está 

assinado, não sei se está na documentação que a Denise está entregando, senão depois 

eu faço chegar à Comissão. Porque ele está no processo da Lei 9.140, e eu achei 

importante registrar.  
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O SR. ROBERTO DE ASSIS TAVARES DE ALMEIDA – Também como a 

ditadura montava um caso, agora me recordo que nos arquivos do DOPS existe uma 

ordem de serviço ou alguma coisa que o valha que fala que estão sendo feitas 

diligências na baixada santista para prender o foragido Eduardo Leite, vulgo Bacuri, que 

fugiu nessas circunstâncias. Esse documento eu vi no DOPS.  Então, tem esse 

documento que a polícia procura o Bacuri, e depois o documento que fala que ele foi 

preso e morto em ação contra as forças da ordem, com a polícia. Então, a ditadura 

montou um documento anterior, estão procurando ele. No outro documento apresenta a 

morte dele. Esse documento está no arquivo do DOPS, acho que DOPS de Santos. Foi 

um documento que foi recentemente, coisa de dois ou três anos, encontrado no Palácio 

da Polícia de Santos.  

 

 

O SR. EDUARDO SUPLICY – Eu quero cumprimentar o prezado Deputado 

Adriano Diogo pelo trabalho da Comissão da Verdade, da Comissão Nacional da 

Verdade a Rosa Cardoso e a Rita Kehl, meus cumprimentos por esse trabalho tão 

significativo e tão importante para o povo brasileiro. Saber a verdade completa sobre o 

que ocorreu.  

Eu quero explicar (ininteligível) a Suzana estava aqui agora, saiu um pouquinho. 

Eu gostaria de estar aqui no depoimento da Suzana hoje de manhã, e também nos 

testemunhos a respeito do Luiz Eurico Tejera Lisboa, mas os parlamentares de São 

Paulo tivemos uma reunião com o Governador Geraldo Alckmin que durou quase toda a 

manhã, então, não pude estar aqui de manhã, Adriano Diogo, a seu convite.  

Mas para mim foi muito importante ouvir os depoimentos do Ottoni Guimarães 

Fernandes Junior, Reinaldo Morano, Ariston Lucena, Carlos Roberto Pittoli, Roberto 

Assis Tavares de Almeida, e sei do trabalho que o Ivan Seixas está fazendo e tem 

colaborado para que tudo isso venha à tona. E certamente nós teremos depois o relato 

completo de todos esses fatos. Não será possível estar ouvindo a todas as reuniões, mas 

tendo testemunhado hoje, eu quero cumprimentar o trabalho tanto da Comissão da 
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Assembleia Legislativa, como também da Comissão Nacional da Verdade por essa 

colaboração de ambas. Parabéns a todos vocês.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Obrigado Suplicy. 

Rosalina e Ivan Seixas.  

 

 

A SRA. ROSALINA – Eu quero fazer uma pergunta que é dirigida à Comissão 

da Verdade e à Comissão Estadual. Eu fiz essa mesma pergunta em Pernambuco, 

quando a gente depois, no caso do meu irmão Fernando Santa Cruz, desaparecido. Por 

que, ou a gente não tem poder de chamar aqui os já conhecidos responsáveis por cada 

um dos casos. Por exemplo, no caso em questão a gente está chamando um Soldado que 

já deu um depoimento e tal. Por que nós não chamamos o Comandante daquele Quartel 

ou o Comandante de plantão naquele dia? Não cabe a Comissão da Verdade, se ele 

reconhece que houve, que há uma suspeita de que o Eduardo Leite Bacuri foi morto 

nesse Quartel, nesse dia, nesse momento, se uma Comissão Nacional é uma Comissão 

de Estado, o Estado tem a obrigação e eu acho que o poder de convocar os senhores. 

que eram responsáveis naquele momento por aquele Quartel para perguntar se é 

verdade, quem são os responsáveis, que subterrâneo era esse, que local, para onde ele 

foi. Porque o depoimento do Soldado tem a mesma informação e o mesmo poder que 

tem o nosso depoimento. Eu pelo menos já estou cansada de fazer esses depoimentos e 

não poder ouvir os responsáveis. Nós fomos até indenizados, eu fui indenizada porque 

fui torturada ou reconhecida que fui torturada pelo próprio Estado brasileiro nas 

dependências da OBAN no período do dia 3 ao dia 15 de abril de 1974. Quem era o 

Comandante desse local? Se o Estado me indeniza, se o Estado reconhece que eu disse a 

verdade, que eu fui realmente em uma cadeira de dragão, que eu recebi palmatórias de 

um cara que eu descrevo, mas não conheço. Mas o Estado brasileiro tem poder sobre o 

Comandante daquele lugar naquele dia. E se é verdade que eu, fulano e vários 
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prisioneiros dizem que estiveram ali naquele dia, naquela hora, naqueles momentos 

sendo torturados, tem um responsável que é o Comandante e todas as pessoas que 

estavam ali prestando serviço, recebendo salários todos, porque a Comissão da Verdade 

como a Comissão de Estado, principalmente a Comissão Nacional da Verdade, ainda 

não chamou essas pessoas, ainda não autorizou esses cidadãos, esses militares, para que 

viessem aqui ser ouvidos, ser arguidos, responder pelo que acontecia nos quartéis deles? 

E quem eram as pessoas que ali trabalhavam e todas as equipes. Eu acho que enquanto 

não fizermos isso, a gente não avança. Eu quero saber por que não fazemos? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Companheira Rosalina, eu 

queria responder essa pergunta da seguinte forma. Não é a primeira vez que a 

companheira faz comparação entre a Comissão Estadual de Pernambuco e a de São 

Paulo. Eu queria pedir desculpa para a companheira que tantos anos luta, pela pequenez 

e pela fragilidade dessa Comissão Estadual, que tenta.  

A Comissão Estadual foi criada por Lei do Governador de Pernambuco e está 

fazendo um trabalho. Eu acredito que nós estamos tentando fazer o melhor. Com a 

palavra, Dra. Rosa Cardoso.  

 

 

A SRA. ROSALINA – Eu não estou comparando as Comissões. Eu estou 

dizendo que eu fiz essa mesma pergunta na Comissão Estadual de Pernambuco onde fiz 

um depoimento, aqui, mas estou perguntando à Comissão Nacional que é uma 

Comissão de Estado, porque isso não é feito. Você me desculpe, Adriano Diogo, mas eu 

acho que você não me entendeu.  
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A SRA. ROSA CARDOSO – Eu acho que não foi bem entendida a sua questão. 

Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Comissão Nacional da Verdade se associou a 

Comissão Rubens Paiva porque diferentemente do que humildemente está dizendo o 

Deputado Adriano Diogo, nós consideramos essa Comissão importantíssima, com uma 

força enorme, em um Estado em que as questões tiveram uma virulência muito grande 

também das questões do ponto de vista do terrorismo de Estado, e nós vemos aqui 

reunidos uma militância não só de São Paulo, mas de outros Estados que acorre aqui 

para ajudar. Nós vemos aqui a possibilidade com esses 140 casos que São Paulo se 

propôs e investigar conosco de mortos e desaparecidos, o lugar ideal para nós fazermos, 

para nós ouvirmos o conjunto do que nós chamamos elegantemente de perpetradores de 

violências, que nós temos que chamar e que seria desejável até que nós 

estabelecêssemos essas cadeias de comando e chamássemos de cima para baixo, embora 

a técnica policial seja sempre de ouvir de baixo para cima. É assim que se procede nos 

organismos policiais. Mas eu acho que a gente não tem que ouvir uma técnica ou outra. 

A gente tem que ouvir primeiro, deve se fazer uma avaliação política e estratégica disso 

e ver quem vai chamar.  

Eu acho que essa é a primeira audiência pública ouvindo as próprias vítimas, de 

uma solenidade, de uma forma que nós da Comissão da Verdade ainda não tínhamos 

feito. Talvez a gente ainda possa fazer isso de uma forma mais racional e ouvindo mais 

casos do que fizemos hoje. Mas acho que nós temos que nos sentar já para avaliar se a 

cada audiência nós chamamos os perpetradores de violência. Senão nós não vamos ter 

tempo de fazer isso. E uma das questões que nós temos que ter também é muito 

racionais no uso desse tempo. Nós temos um ano e seis meses, digamos, um ano só 

porque seis meses tem que ser os meses finais de racionalização de relatos, de 

elaboração dos relatórios. Enquanto nós vamos vivendo essa história, essa pesquisa, 

essas audiências, claro que elas têm que ser divulgadas o máximo que a gente puder. 

Prestar contas imediatamente à sociedade é importante. Mas já me disponho com a 

Maria Rita, agora no mês de dezembro talvez seja um mês que não possamos fazer 

audiência aqui, sentar para estabelecer como é que nós vamos dar prosseguimento a essa 

ação conjunta da Comissão Nacional e da Comissão Rubens Paiva. Se nós vamos fazer 

audiências como essas e depois ouvir essas pessoas, se nós vamos fazer um conjunto de 

seis audiências ou dez mais significativas, e a seguir chamar os responsáveis por essas 
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violências porque nós vamos chamar em cada caso ou em cada conjunto de caso aqueles 

que talvez participaram e são responsáveis por um número muito maior, ou nós vamos 

fazer as audiências e depois fazer os dossiês.  

Agora, também não adianta chamar sem fazer uma preparação muito aguda, 

porque senão nós vamos só chamar as pessoas e elas vão dizer qualquer coisa, ou 

podem, elas têm o direito de ficar caladas, de não falar. É um direito constitucional. E se 

nós não tivermos um conjunto de questões muito bem elaboradas para apresentar, o Sr. 

é responsável por isso, o que o Sr. diz sobre isso? Porque esse tipo de acusação, o 

silêncio já vai ser significativo nesses casos. Eu acho que vocês entendem isso. Então, 

isso tem que ser preparado. Mas eu gostaria de ouvir também o Ivan falar como entende 

isso, já que está organizando essas audiências e está encaminhando uma proposta já para 

essas audiências.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, o que a Comissão Estadual decidiu, inclusive 

com base no termo de cooperação da Comissão Nacional da Verdade, nós da assessoria, 

nós vamos pegar cada um dos casos. Nós temos 140 casos de mortos ou desaparecidos 

em São Paulo ou de paulistas desaparecidos em outros lugares e vamos fazer uma 

investigação. Cada um desses casos passa a ser um processo. Hoje é o inicial. Então, 

está se ouvindo para formar o caso, depois outros depoimentos serão tomados. No caso 

do Bacuri com certeza, no caso do Luiz Eurico provavelmente também, se a gente 

conseguir localizar as pessoas que moravam lá ou os Delegados, essas coisas, nós 

vamos voltar a esses casos. Cada um dos casos, ou seja, cada um dos processos terá um 

relatório que comporá o relatório final. 

Porque você não pode chamar o perpetrador antes de ter a acusação a ele. Antes 

de ter as acusações dos testemunhos também. Do mesmo modo os documentos. Esse cd 

que a Denise fala que vai nos entregar é fundamental. Nós temos muitos documentos, 

mas faltam outros. Esses aí, por exemplo, são inéditos, depoimentos de próprio punho 

que ela leu. Nós temos o depoimento que a Suzana lembrou, que é o telex que os caras 
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dizem, nós vamos mentir dessa forma. É isso que esse telex que é da chamada 

comunidades de informações.  

Então, antes de se chamar o Ustra, nós temos que ter vários casos ou todos os 

casos em que ele é acusado, para poder formar um processo contra ele. É um outro 

processo. E aí a gente tem um caso novo que é o torturador. Ele vai ser acusado. Então, 

todo o trabalho que a gente está fazendo, isso aqui não termina nessa audiência. Ele vai 

ser reunido com documentos com novos depoimentos para se formatar o caso Bacuri. 

Porque ele começa no Rio de Janeiro (ininteligível), dois infiltrados que levaram ele a 

prisão. Tem a Casa de São Conrado, tem a Delegacia de Vila Rica até chegar na 

fortaleza dos Andradas lá no Guarujá, tem uma série de depoimentos que a gente ainda 

vai ter que tomar. Só o fato de ter anunciado que tem essa audiência, várias pessoas 

mandaram email dizendo que queria falar também, para falou com o Bacuri, foi 

acareado com o Bacuri e etc. e tal.  

Então, não encerra aqui. É só para a gente reforçar isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Ótimo. Então, para a 

gente já ir para a reta final, eu queria tentar organizar. A Maria Rita Kehl vai falar 

agora. A Denise vai fazendo o fechamento. Denise, eu queria até te pedir para você falar 

um pouco sobre esse documentário. Quando esse documentário sobre a vida de vocês 

vai ficar público, que pode ser anexado no documento. Queria saber se os 

companheiros, Ottoni, os companheiros que vieram testemunhar gostariam de fazer as 

suas considerações para a gente ir encerrando, e depois a Dulce vai fazer uma singela 

homenagem. Ottoni, Reinaldo Morano, Pittoli, Ariston, companheiro de Santos, e aí a 

gente já vai para os encaminhamentos finais. Queria pedir para a gente terminar essa 

sessão de forma organizada, conjunta. Nós vamos exibir um pequeno vídeo do Bacuri, 

que evidentemente não se compara com o documentário feito recentemente. Então, com 

a palavra, Maria Rita Kehl.  
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A SRA. MARIA RITA KEHL – Bom, primeiro agradeço muito ter tido a 

oportunidade de participar desta audiência pública. E eu quero te dizer, Adriano Diogo, 

e também aos familiares, que eu até agora, quer dizer, a Comissão da Verdade está 

desde maio, eu não tinha visto uma audiência tão bem montada como essa. Porque o 

fato de se chamar várias pessoas, o máximo possível para falar de cada caso, isso sim 

ajuda. Até agora as audiências foram interessantes como contato nosso com a sociedade, 

como oportunidade de demandas serem dirigidas a nós. Então, todas elas foram muito 

proveitosas. Mas esse formato de audiência que já é um começo de investigação, porque 

a gente começa a ouvir várias pessoas que tiveram contatos diferentes com um 

específico desaparecido político, eu achei de um maior proveito, eu acho que vocês 

estão de parabéns. Não é uma pequena e modesta Comissão, e já nos ultrapassaram 

nesse momento em termos de método. A gente tem que aprender com vocês.  

A outra coisa que eu queria dizer da Comissão da Verdade é que eu concordo 

com tudo que a Rosa disse, mas é bom pressionar a gente. E no caso de mortos e 

desaparecidos, quem está encarregado são José Carlos Dias e Cláudio Fonteles. 

Mandem coisas para eles. Se comuniquem com eles, falem com eles, pressionem eles. 

Tem que ser assim, porque cada um vai fazendo seu caminho ali. E são caminhos 

difíceis. Ninguém está em caminhos suaves, como as cartilhas do nosso primário, então, 

tudo que puder ser enviado como informação, como pedido, como contato, falem com 

fulano, vai ajudar. Todo mundo é novato nisso. Infelizmente é verdade, somos novatos 

nisso. Então, vontade de trabalhar existe, boa vontade existe, sinceridade, honestidade 

de propósitos existem. Mas eu tenho certeza que a qualidade do nosso trabalho... Eu que 

estou na questão de camponeses e indígenas, eu sinto perfeitamente e na pele, na minha 

experiência cotidiana, como faz diferença para mim. O fato de camponeses e indígenas 

tem muito pouca divulgação na sociedade. Na hora em que meu nome apareceu ligado a 

isso, eu sou alimentada semanalmente por Comissões, por pessoas que tem 

informações, por pesquisas. A gente precisa muito disso.  

Então, não basta dizer confiem em nós que a gente vai fazer. A gente vai fazer 

precisando muito de todas as informações que vocês puderem nos mandar, ou todos os 
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contatos que vocês puderem nos sugerir, enfim, são bem vindos. Acho que já fica como 

minhas considerações finais. Obrigada.  

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Tem tanta coisa ainda para acontecer de 

importante, não vou fazer considerações. Já fiz as suficientes.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – Então está bem. Só queria 

dizer que em que pese a ausência da Amelinha em virtude do problema grave de saúde 

do Cesar, esta reunião foi cuidadosamente organizada pela assessoria, pelo Ivan Seixas, 

pela Amélia Teles, pela Taís Barreto, pela Vivian, pela companheira Tatiana Merlino e 

o companheiro Renan Quinalha. E já vamos passar então a palavra para a Denise, 

enfim, e em seguida vamos apresentar um pequeno documentário produzido pelos 

estudantes.  

Com a palavra, Denise, e em seguida o documentário. E a Dulce faz uma 

homenagem a Denise e ao Bacuri de encerramento. Denise.  

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Foi feito um ano atrás a pedido da Comissão de 

Anistia, do Dr. Paulo Abraão particularmente. Depois do meu depoimento e do 

depoimento da Eduarda de ter conhecido um pouco a história da minha família ele 

propôs que fosse feito um documentário que seguisse mais ou menos essa história dessa 

família que estava fazendo, que era empenhada nas causas, nas lutas do povo brasileiro 

durante o século XX quase inteiro, começando com os meus pais.  
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E não sei como foi o mecanismo. Eu sei que estava a Ana Peita que tinha uma 

produtora, o Paulo Abraão falou com ela, mandou pedir autorização para mim, se eu 

estava de acordo. E eu tinha respondido para ele que eu achava que ele tinha que 

estender para outras famílias que já tinham tanta história quanto a minha para contar, 

inclusive citei a família Lucena e outras, a Teles por exemplo. E ele não voltou mais em 

contato comigo. Eu fui procurada pela Ana dizendo que a Maria de Medeiros ia fazer o 

documentário. Aí eu volto para Roma, ela me procura e me pede se pode começar as 

filmagens em Roma. E aí vai para a minha casa e começa a fazer 15 horas de filmagem. 

Vai para a Holanda, filma a Eduarda lá, e ela começa a construir essa história através de 

uma... Da história de três mulheres, de três gerações começando com a minha mãe. O 

que eu achei mais, como se diz, que eu cedi para fazer esse trabalho é porque tinha essa 

coisa ligada a minha mãe, porque ela tinha sido uma operária filha de imigrantes 

espanhóis, vindo no início do século e ela tinha vivido uma militância dentro do Partido 

Comunista muito cedo. Primeiro com os irmãos dela que eram operários ligados ao 

Partido Comunista, que se ligaram imediatamente e ela tinha depois seguido meu pai, 

não como simplesmente mulher dele, mas como uma pessoa que se identificava 

perfeitamente naquela luta, naquela opção de entregar a vida em função de uma causa, 

naquilo que ela acreditava, que precisava melhorar as condições do povo brasileiro. 

Então, minha mãe foi uma grande guerreira. E ela morreu e muito pouco foi 

reconhecida. Os companheiros que estiveram com ela têm um carinho muito grande por 

ela. Mas quem era muito, vamos dizer assim, mais assim, homenageado em geral era 

meu pai. José Maria Crispim. Tinha sido Deputado durante a Constituinte de 1946, e 

tinha sido um batalhador, um lutador expulso do Partido por divergência, não por razões 

de relaxamento do interesse dele na causa, mas por coisas maiores ainda. Essas coisas 

que aconteceram, pode-se dizer que ele tinha uma carreira, uma vida inteira nisso. E ela, 

minha mãe, foi uma heroína, porque ela viveu na clandestinidade, ensinou a gente a 

viver na semiclandestinidade. Foi uma coisa muito generosa da parte dela em relação 

aos filhos, muito mais que o meu pai, porque meu pai dedicou mais a causa, mais a 

causa, minha mãe se dedicou as duas coisas. Ela não perdeu de vista a coisa da família, 

dos filhos. E depois participou da luta armada, ela foi presa, foi banida do país. Então, 

tinha isso. Depois eu que tinha um pedaço de história minha também. A Eduarda que 

nasceu dentro da cadeia praticamente. E até hoje está pagando um preço caro de ter sido 

filha minha e do Bacuri. Porque eu não tendo tido um processo de elaboração antigo, eu 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



113 

 

 

não tendo capacidade para elaborar, no meu sofrimento eu não ajudei ela a poder 

conhecer bem a história dela e poder trabalhar nessa história. Então, ela está fazendo 

hoje. E fazer quando você é adulto, mãe de família já, é mais complicado ainda.  

Aí saiu esse filme, esse documentário. Foi apresentado aqui na Amostra. E o 

filme a Maria de Medeiros está levando para outras Amostras, outros festivais. Ele 

passou em Sevilha agora e vai continuar. Aqui no Brasil o filme chama “Repare Bem”. 

Ele foi traduzido o título para o espanhol e eu acho que o para o italiano também, para 

outras línguas, ‘Os olhos do Bacuri’. E eu fiquei muito feliz por isso. Porque eu acho 

que é os olhos dele mesmo que está olhando e dizendo: mas como é que é? Essa 

história vai ser resolvida nesse país ou não? Então, é isso.  

Essa é a entrega do dossiê do Eduardo Leite Bacuri, que está sendo entregue 

para a Comissão da Verdade.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – O Reinaldo Morano fez 

questão de ressaltar um depoimento dele, que ele é testemunha do caso Araribóia. E é 

uma questão que a gente vai retomar. Então, vamos agora assistir o curta, esse pequeno 

trecho, esse pequeno documentário de quatro minutos sobre o Bacuri, e depois a Dulce 

vai fazer uma homenagem a Crispim.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A APRESENTAÇÃO DO VÍDEO.  

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – A Dulce vai dizer só uma 

palavrinha, e a gente enquanto isso vai providenciar o serviço médico.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Queria então, Denise, chamar você aqui para em 

nome da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva e no meu nome 

também, porque você sabe a emoção que eu sinto cada vez que você está presente, pelas 

lembranças que me vem de Eduardo, o Comandante Bacuri.  

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Eu vou ler. Eu sou muito emocionada e sou 

muito grata a vocês, primeiro pela beleza gráfica mesmo. Está lindíssima essa placa. E 

depois pela homenagem. É extraordinária. Eu sou muito grata.  

‘A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva homenageia e reconhece o valor político e histórico dos familiares de 

Eduardo Leite Bacuri, que deu a sua vida lutando pela liberdade e por democracia. Por 

verdade, memória e justiça. São Paulo, 12 de novembro de 2012. Adriano Diogo, 

Presidente da Comissão da Verdade Rubens Paiva.” 

Adriano Diogo, lhe sou profundamente grata não só por isso. Por tudo. Muito 

obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT – A sessão está encerrada.  
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*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

13/03/2012 

 

 

  

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT –... sobre a importância da 

Comissão da Verdade que será ministrado pelo Dr. Eduardo Gonzáles diretor do 

Instituto Internacional “inglês” – ou seja Centro Internacional de Justiça de Transição, 

Consultor da ONU, a ser realizado no Instituto do Legislativo Paulista no dia 21 de 

Março de 2012 às 14 horas. Estão presentes a essa sessão o Deputado André Soares, o 

Deputado Ed Thomas, eu Presidente dos trabalhos Adriano Diogo. 

 Primeiro item de pauta é sobre a realização desse Seminário a ser realizado 

numa 4ª feira, dia 21 de Março de 2012 nesta Assembleia Legislativa a partir das 14 

horas, cujo convidado é o Dr. Eduardo Gonzáles do Instituto Internacional de Justiça de 

Transição. Em discussão. Em votação. Aprovado. 

 O segundo Requerimento é um requerimento enviado ao Sr. Ministro da Justiça. 

Acuso a presença do Deputado João Paulo Rillo. O segundo requerimento é um 

requerimento enviado ao Sr. Ministro da Justiça, o Dr. José Eduardo Martins Cardozo, 

solicitando ao Governo Federal, ao serviço de Patrimônio da União um prédio próprio 

do Governo Federal, situado à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 1249, prédio esse da 

União que se encontra desocupado, para nesse prédio poder instalar a sede da Comissão 

Estadual da Verdade e da Comissão Nacional da Verdade, bem como, transformar esse 

prédio num Memorial dos advogados que se destacaram no período da ditadura na 

defesa dos presos e desaparecidos políticos. Entre eles cito os advogados Dr. Térsio 

Luiz e Silva, Modesto da Silveira, Mário Simas, Herival Pimenta, José Carlos Dias, 

Jorge Tavares, Heleno Fragoso, Hélio Bicudo, Belisário dos Santos Junior, Rosa 

Carvalho, Virgílio Enei, Marcelo Cerqueira, Antonio Modesto da Silveira, Marcelo 

Alencar, Airton Soares, Dalmo Dalari, Eny Moreira, Luiz Eduardo Grunewald, Cid 

Marina Seixas, Wilson (ininteligível). 

Então esse requerimento é destinado ao Ministro da Justiça, Dr. José Eduardo 

Martins Cardozo para que faça a cessão de um imóvel situado à Avenida Brigadeiro 

Luiz Antonio, 1249, onde funcionou durante muitos anos a auditoria da Justiça Militar 
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para que seja transformado no Memorial dos Advogados dos Presos Políticos contra a 

Censura, passando a funcionar como sede da Comissão Nacional da Verdade e 

Comissão Estadual da Verdade. Em discussão. Em votação. Aprovado. 

Então eu passo até uma cópia do texto para o Deputado Ed Thomas, para o 

Deputado André Soares e o Deputado João Paulo Rillo. 

Não havendo mais nada a tratar essa sessão está encerrada. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO ESTADUAL DA VERDADE RUBENS PAIVA  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

17/10/2012 

 

 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - NATAL CALABRO NETO -... 

Assinatura entre as Comissões Nacional e Estadual da Verdade. Convido para compor a 

mesa dos nossos trabalhos o Excelentíssimo Sr. Adriano Diogo. Senhora Rosa Maria 

Cardoso da Cunha, membro da Comissão Nacional da Verdade. Senhor Deputado 

Ulysses Tassinari. Também Deputado João Paulo Rillo. Deputado Marcos Zerbini. 

Senhor Eduardo Valério, Promotor de Justiça representando o Ministério Público 

Estadual. Senhor Mario Sergio Buarque Garcia Presidente da Comissão da Verdade da 

OAB. Senhora Maria Aparecida de Aquino, Professora de História da USP e 

Mackenzie, e especialista em regime militar. Com a palavra, o Deputado Adriano 

Diogo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Senhoras e Senhores, 

estamos dando início a essa sessão, um ato importante da celebração de uma assinatura 

do termo entre a Comissão Estadual da Verdade que tem o nome em São Paulo, de 

Rubens Paiva, e a Comissão Nacional da Verdade. Eu queria já na abertura dos 

trabalhos, eu recebi um documento da Sra. Secretária de Justiça, Defesa e Cidadania, 

Sra. Heloísa de Souza Arruda, que foi designada pelo Sr. Governador para acompanhar 

os trabalhos da Comissão Estadual e Comissão Nacional e ela justifica a sua ausência 

em agenda na cidade do interior, de São Simão. Então, eu queria que o cerimonial 

passasse para a Dra. Rosa Maria Cardoso, que é a representante da Comissão Nacional 

da Verdade, as pessoas que compõem a mesa, os nossos convidados para em seguida 
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fazermos a leitura do termo que vamos assinar hoje à tarde. Eu queria uma cópia do 

termo, por favor. Antes de a gente fazer a leitura do termo, nós vamos abrir rapidamente 

a palavra para que as pessoas possam fazer uma saudação. Então, quero passar a palavra 

inicialmente para a Dra. Rosa Maria Cardoso, para falar sobre a importância desse ato, 

dessa cerimônia, depois para os demais membros da mesa e em seguida nós passaremos 

ao conteúdo da reunião que é a assinatura do termo de cooperação técnica entre essa 

Assembleia Legislativa e a Comissão Nacional da Verdade.  

É com muita sinceridade, muita honra, muito orgulho que nós estamos 

recebendo aqui a Sra. representando a Comissão Nacional da Verdade, acompanhada do 

assessor da Comissão, Guaraci Minguardi. E eu queria passar a palavra para a Senhora.  

 

 

A SRA. ROSA MARIA CARDOSO - Caríssimo Deputado Adriano Diogo, 

caríssimo Deputado Ulysses Tassinari, caríssimos membros da mesa, me desculpem que 

eu não vou saudar um a um para não tomar tanto o tempo de vocês. Companheiros e 

companheiras presentes. Companheiros ausentes, mas presentes no nosso coração, na 

nossa memória, na nossa inspiração, membro dessa grande família na qual nós julgamos 

pertencer, que é a família dos que tem necessidade e vontade de justiça, e o sentimento 

da injustiça que é estar em um Estado que tem duas lógicas antagônicas para perceber e 

enfrentar o problema do que merece punição. Tem uma lógica de punição para os 

desvestidos, os desdentados, os pobres e os negros que são punidos e são processados, 

são julgados, são condenados mesmo pelas irregularidades mais ínfimas, porque se diz 

que os seus equívocos, os seus crimes, as suas desordens poderiam levar a uma situação 

de anarquia e de caos social. Mas ao mesmo tempo esse mesmo Estado tem uma lógica 

de que a impunidade é necessária para que não se desorganize o tecido social, a 

harmonia, a ordem social em relação aos que praticaram crimes de lesa humanidade.  

Mas nós não estamos aqui para discutir essas questões. Nós estamos aqui para 

celebrar o pacto, o acordo feito entre duas Comissões, a Comissão Rubens Paiva e a 

Comissão Nacional da Verdade em torno do objetivo de esclarecer e de expor ao país, 
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aos nossos filhos, nossos netos, aos filhos deles e aos netos deles esse passado de 

brutalidade, de obscurantismo, de violência, de tortura, de morte. E por que não dizer de 

assassinato cometido durante o período em que os perpetradores dessas violências se 

investiram do poder do Estado brasileiro. Então, são duas Comissões da Verdade muito 

importantes, muito relevantes, em especial pela responsabilidade que cabe a cada uma 

delas. Primeiro a Comissão da Verdade que foi tão ansiada, tão esperada, tão reclamada 

e que surgiu primordialmente pela luta dos familiares, das vítimas, dos militantes dos 

direitos humanos que nasceu plena de incompletudes e de defeitos. Mas que está aí 

viva, tangível e suscetível de crescer, de evoluir. E de evoluir, sobretudo no sentido de 

compreender o sentido mais pleno da verdade, que só se perfaz com a ideia de memória, 

de revelação e de justiça. E quando eu falo de justiça, eu não falo pela minha voz, eu 

falo também pelo entendimento da ONU através de seus estudos, através de suas 

diretrizes que confirmam essa compreensão de que a verdade só se concretiza com a 

Justiça. Mas falo também da importância da Comissão da Verdade Rubens Paiva, que se 

instaura, que é criada em um Estado que sediou a maior parte da inteligência da 

repressão e da tecnologia da repressão que se espalhou pelo país. E que é também 

conformada pelos militantes de sentimentos dedicados por vítimas e familiares que tem 

realmente entregado a sua vida a essa questão de desvendar esse passado. Eu quero 

enfatizar mais uma vez a importância do trabalho a que se propõem essas duas 

Comissões. Sobretudo o trabalho de explicar, reencontrar, desvendar as condições que 

se deu a morte e o desaparecimento de 142 pessoas. É verdade que a Comissão Nacional 

da Verdade tem se distribuído entre um conjunto de atividades e de funções que lhe 

foram atribuídas e que não se esgotam nessa tarefa de buscar e de esclarecer a questão 

das mortes e dos desaparecimentos. Isso é justo. A Comissão da Verdade tem realmente 

que fazer as suas reuniões, as suas audiências na maior parte dos Estados e das 

Federações em que ela puder. Ela tem que trabalhar nos distintos grupos em que foram 

criados, que não são só grupos em relação às mortes dos desaparecimentos, da autoria 

do esclarecimento dos locais de repressão, mas são grupos também que tem a ver com a 

própria historia do que aconteceu durante aquele período que trata das questões do 

golpe, dos antecedentes, da contextualização, das razoes do golpe, que trata do 

Araguaia, da guerrilha. E aí nós assimilamos a questão que está sendo tratada, 

aproximando também da questão que está sendo tratada por essa Comissão, seria 
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também a questão de mortes e desaparecimentos. Mas nós temos também outras 

Comissões que tratam de outras questões.  

Agora mesmo foi criadas duas outras, a Comissão sobre militares e a Comissão 

sobre justiça, sobre Poder Judiciário, e tudo isso leva a um conjunto de reuniões 

preliminares e depois a se estabelecer um plano de trabalho, tudo isso envolvendo muito 

a atividade do conjunto de membros que fazem parte da Comissão. Mas eu devo 

enfatizar outra vez, devo dizer que nada se compara em termos de principalidade, de 

importância, de ser realmente crucial para nós nessa história que nós vamos contar, 

desse trabalho que essa Comissão de São Paulo está realizando e realizará com o apoio, 

a colaboração e participação da Comissão Nacional da Verdade.  

Esse trabalho realmente em torno dos mortos e desaparecidos é uma questão 

principal para o nosso trabalho. Então, eu saúdo a todos vocês que fazem parte da 

Comissão, que fazem parte do nosso trabalho, que estão conosco, que tem o nosso 

apoio. E dizer que a Comissão Nacional da Verdade vai fazer o possível para 

corresponder às expectativas, e eu particularmente para corresponder às expectativas 

que vocês depositam em nós, no sentido de um trabalho responsável, eficiente e o mais 

esclarecedor possível.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Eu queria 

passar a palavra ao Deputado Ulysses Tassinari.  

 

 

O SR. ULYSSES TASSINARI – PV -  Muito boa tarde a todos e todas. Quero 

saudar em nome do Deputado Adriano Diogo todos os componentes da mesa, saudar a 

todos os Senhores e Senhoras.  
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Inicialmente eu gostaria de parabenizar o Deputado Adriano Diogo que com o 

seu empenho tornou possível que o projeto para a criação da Comissão da Verdade na 

Assembleia Legislativa de São Paulo se tornasse essa realidade. A Comissão Estadual 

da Verdade Rubens Paiva.  

Eu recebi com muita alegria a minha indicação para fazer parte dessa Comissão 

como membro efetivo. E quero dizer que estou realmente à disposição. Não nos faltará 

empenho para auxiliar naquilo que for possível para que essa Comissão realmente tenha 

o seu objetivo alcançado e que nós possamos realmente resgatar e reverenciar a 

memória de todos aqueles que tombaram nesse período tão difícil pelo qual passou o 

nosso país.  

Parabéns Deputado Adriano Diogo, a todos os componentes da Comissão 

Nacional da Verdade, e estamos a disposição naquilo que nós pudermos sermos úteis. 

Muito obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria convidar para 

compor a mesa o Deputado Andre Soares que é membro da Comissão Estadual da 

Verdade. Eu queria anunciar as presenças do Rafael Martinelli, Presidente do Fórum 

Permanente de Presos Políticos de São Paulo, do Sr. Anivaldo Padilha, do Conselho 

Mundial das Igrejas, do Dr. Iuri Carrajelescov, Dr. Hector Satudi, Dr. Claudio 

(ininteligível), Procuradores da Assembleia Legislativa. Da Ângela Mendes de Almeida 

representando o Coletivo Merlino, do Antonio Silvio Magalhães Junior, Procurador 

Chefe da Assembleia Legislativa e do Ivan Seixas e da Amelinha Teles.  

Eu queria passar a palavra imediatamente ao Deputado Zerbini. Com a palavra, 

o Deputado Zerbini.  
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O SR. MARCOS ZERBINI – PSDB – Boa tarde a todos, a todas. Queria 

cumprimentar em nome do Presidente Adriano Diogo a todos da mesa. E só dizer que 

por maior que seja o esforço das duas Comissões, a gente sabe que é impossível a gente 

apagar a dor que cada um carrega nos corações pela perda de pessoas que cada um 

amava e que tem um paradeiro desconhecido. Mas na nossa tentativa irônica de fazer 

justiça, a gente vai tentar descobrir a verdade do que ocorreu, descobrir qual é o 

paradeiro dessas pessoas, não para eliminar a dor de cada um, mas para que a gente 

possa pelo menos ser confortado e possa usar isso como um paradigma para que não se 

cometa esse tipo de atrocidade no país. Então, eu fico muito feliz em que essas duas 

Comissões possam caminhar juntos, possam trocar informações, contribuir uma com a 

outra para que a gente possa dar um passo para que não aconteça mais o que aconteceu 

na época da ditadura desse país.  

Como eu disse, a dor do coração de cada um eu acho que é impossível ser 

apagada, mas pelo menos quando a gente sabe o destino das pessoas que a gente queria 

bem e que desapareceram, o coração mantém a dor mas recebe um certo alívio. Então, 

espero que a gente possa como Comissão, aliviar um pouco da dor de cada pessoa que 

perdeu um ente querido nesse processo brutal que aconteceu no país. Obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Deputado 

Zerbini. Eu queria então passar a palavra ao Deputado João Paulo Rillo.  

 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Boa tarde a todos. Quero saudar e 

cumprimentar a todos os participantes, todos os membros da mesa. Cumprimentando o 

nobre Deputado e companheiro de Partido Adriano Diogo, sem dúvida nenhuma o 

grande responsável pela instalação da Comissão da Verdade Estadual aqui na 

Assembleia Legislativa, foi pioneiro no debate aqui na Assembleia Legislativa e 
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felizmente, São Paulo que lidera tanto exemplo ruim de atraso e de posições 

reacionárias, conseguiu sair na frente e consolidar a Comissão.  

Comissão que é de extrema importância não só para fazer justiça, confortar e dar 

o direito as famílias a saberem o destino daqueles que lutaram bravamente a democracia 

nesse país, mas também para reforçar a luta contínua pelo aperfeiçoamento da 

democracia. Eu costumo dizer que o Brasil saiu da ditadura, mas a ditadura não saiu do 

Brasil. ela muda de face e a gente vê diariamente retrocessos.  

E é muito importante a gente entender porque as pessoas morreram, foram 

presas, torturadas e sumidas. O mais importante de tudo é isso. Elas tinham uma causa. 

A causa da liberdade. E me assusta muito nesse país as faces, os resquícios que existem 

até hoje, vide a criminalização dos movimentos sociais que persistem, a judicialização 

da política, que é um risco a democracia, é um risco permanente ao direito, a liberdade 

de expressão, liberdade de organização, então, a luta da Comissão da Verdade é isso. É 

a luta do aperfeiçoamento da democracia e enterrar de vez o resquício, o espírito que 

ainda ronda o Brasil e ameaça de algumas maneiras a liberdade plena nesse país.  

Então, parabenizo aqueles que lutam permanentemente, que lutaram no passado 

e que continuam lutando por liberdade plena nesse país e parabenizo a Comissão da 

Verdade da Assembleia Legislativa na pessoa do meu grande companheiro Adriano 

Diogo. Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Deputado 

Rillo.  

Acabou de chegar o Procurador Regional de São Paulo, Dr. Sérgio Oyama. Eu 

quero acompanhar a mesa. Eu só vou fazer uma fala da organização do trabalho. Nós 

vamos dividir o trabalho em duas fases. Eu vou fazer uma proposta, divisão dos 

trabalhos em duas fases. Eu vou aproveitar a presença dos Deputados, o Deputado 

Andre Soares vai fazer uso da palavra e aí na presença dos Deputados nós vamos firmar 
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o termo de cooperação técnica. Aí nós encerramos essa primeira fase mais formal, da 

assinatura do documento e de estabelecimento do convênio e partimos para a segunda 

fase que é a fase das falas, do conteúdo, do objeto da reunião. Então, eu vou dar esse 

encaminhamento porque eu sei que tem coisas importantes que são novidades, que estão 

ocorrendo que o Procurador Sergio Oyama vai apresentar. Mas eu queria encerrar a 

primeira parte formal dos trabalhos, que é a parte dos Deputados, do termo de 

cooperação. Aí eu libero os Deputados, lógico que os Deputados que quiserem e 

puderem permanecer vão ficar o tempo todo. E aí a gente passa para a parte mais 

política, mais de conteúdo. Então, sem mais delongas eu queria passar a palavra ao 

Deputado Andre Soares que dá uma contribuição importantíssima para a existência da 

Comissão Estadual da Verdade. Com a palavra, o Deputado Andre Soares.  

 

 

O SR. ANDRÉ SOARES – DEM – Boa tarde a todos. É com imensa satisfação 

que participo dessa cerimônia tão importante da Comissão Rubens Paiva. Cumprimentar 

o Senhor Presidente bem como todos os membros da Comissão da Verdade Nacional. 

Ressaltar que não só quem sofreu nesse período da nossa história tem interesse na 

verdade. Na realidade toda a nossa sociedade anseia por respostas. Espero em Deus que 

o nosso trabalho seja acima de tudo esclarecedor e que possamos ao final, dizer que a 

verdade foi contada, a verdade existe, para que haja justiça. Muito obrigado a todos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Deputado. 

Então, eu vou fazer a leitura só do primeiro parágrafo do acordo de cooperação para que 

a Dra. Rosa Maria Cardoso, representando a Comissão Nacional e os Deputados aqui 

presentes possa firmar esse termo para que a gente possa dar sequência embora a 

assinatura desse documento é a questão central da reunião de hoje.  
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‘Acordo de cooperação técnica que entre si celebram a Comissão Nacional da 

Verdade e a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. A Comissão 

Nacional da Verdade, instituição criada pela Lei 12.528 de 12/11/2011 com sede em 

Brasília, Distrito Federal no Centro Cultural Banco do Brasil, 2º andar, Portaria Um, 

setor dos clubes sul trecho Dois, aqui representada por Rosa Maria Cardoso da Cunha 

na forma do Inciso 7º do Artigo 4º da Lei número 2.528/2011 e do Artigo 11 do 

regimento interno, doravante denominada Comissão Nacional da Verdade e de outro 

lado a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, aqui representada 

pelo seu Presidente Senhor Deputado Adriano Diogo, doravante denominada Comissão 

da Verdade Estadual Rubens Paiva, resolvem firmar o presente acordo de cooperação 

técnica que será regido pelas seguintes cláusulas... ’  

E aí o documento segue.  Só para acrescentar, existe um documento em anexo, 

que é o anexo um que é o objeto dessa Comissão estadual. Essa Comissão estadual, se 

os Srs. me permitam eu vou ler, o anexo um foi elaborado a partir de um objetivo geral 

da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo que é investigar cada caso apresentado 

na Comissão e encaminhar os resultados para a Comissão Nacional da Verdade por 

meio de relatórios. Durante esse período de busca os familiares utilizam os termos 

‘desaparecidos’ e ‘mortos oficiais’. O termo ‘desaparecido’ é usado para definir a 

condição de pessoas sob as quais as autoridades governamentais jamais assumiram ou 

divulgaram a prisão e morte, apesar de terem sido sequestradas, torturadas e 

assassinadas pelos órgãos de repressão. Foram consideradas pelo Estado pessoas 

foragidas até a publicação da Lei 9.140 de 04/12/1995. O termo ‘morto oficial’ define a 

situação de pessoas que foram presas e cuja morte foi reconhecida publicamente pelos 

órgãos repressivos. Muitas vezes, porém, tem sido necessário localizar os restos mortais 

enterrados com nomes falsos, um ato de ocultação de cadáver, pois as autoridades, 

apesar de saberem a verdadeira autoridade dos mortos, como comprovam documentos 

localizados no arquivo do DOPS e de vários Estados enterraram com nomes falsos. 

Considerando essa terminologia, a lista de nomes foi organizada de acordo com o 

seguinte critério, pessoas desaparecidas em São Paulo, pessoas desaparecidas em outros 

locais, mas nascidas em São Paulo, pessoas mortas em São Paulo, pessoas mortas em 

outros locais, mas nascidas em São Paulo. Essa lista não limita a ação investigatória da 
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Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, que deverá se estender aos 

sítios de memórias, aos arquivos e outros casos e fatos.  

Então, em seguida aparece o nome das 140 pessoas classificadas nessas quatro 

categorias, desaparecido em São Paulo, desaparecido em outro lugar e nascido em São 

Paulo, morto em São Paulo, e morto em outro lugar e nascido em São Paulo. Então, na 

sequência tem 140 nomes no anexo que consta nesse documento que é o objeto do 

trabalho dessa Comissão Estadual Rubens Paiva. Então, nessa cerimônia, nessa data 

com a presença dos Deputados Marcos Zerbini, Ulysses Tassinari e João Paulo Rillo, e 

Adriano Diogo, e pela Comissão Nacional a Dra. Rosa Maria Cardoso, nós faremos. 

Então, eu queria convidar a Dra. Rosa que assina inicialmente o documento, Deputado 

Ulysses Tassinari, Deputado Zerbini, Deputado Andre Soares, Deputado João Paulo 

Rillo.  

Então, Dra. Rosa Maria Cardoso, agradecemos a sua presença, o seu apoio.  

O que significa esse simbolismo? Qual é a importância desse convênio? A 

Comissão Nacional foi criada na forma da Lei aprovada pelo Congresso Nacional, e ela 

tem poderes que a Lei que a originou gerou. A Comissão Estadual da Verdade na 

assinatura desse convênio tenta obter através desse convênio que a Comissão Nacional 

da Verdade os tem, para abrir arquivos, acessar documentos e para saber coisas que o 

povo brasileiro aguarda há 40 anos. Muito obrigado.  

Agora vamos passar para a segunda parte da reunião. Os Deputados que queiram 

continuar são parte integrante, mas se precisarem se retirar, (inaudível – fora do 

microfone). Muito obrigado, Deputados.  

Estou fazendo tudo certo por enquanto. Ainda não dei nenhuma bola fora. 

Porque tudo isso não ia acontecer sem o trabalho de principalmente duas pessoas. 

Amélia Teles e Ivan Seixas. Muito obrigado. Deveriam assinar como testemunhas e 

fiadores dessa cerimônia, porque se não fossem os 40 anos de luta e resistência, nem 

Comissão da Verdade haveria.  

Na sequência, queria passar a palavra ao Dr. Eduardo Valério representando o 

Ministério Público Estadual. 
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Então, vamos organizar agora a nossa parte do conteúdo. Chegando agora a 

Rosalina Santa Cruz, Idibal Pivetta, tantas pessoas importantes que a gente vai nominar 

ao longo da cerimônia. Eu também tenho que me organizar um pouco emocionalmente 

para que a gente possa prosseguir. Com a palavra, Dr. Eduardo Valério.  

 

 

O SR. EDUARDO VALÉRIO – Senhor Deputado Adriano Diogo, Dra. Rosa 

Cardoso da Cunha, na pessoa de ambos, cumprimento os demais integrantes da mesa, os 

Senhores e Senhoras aqui presentes. Estamos hoje nesse momento vivendo mais um 

passo importante na história recente do país, na construção de uma sociedade justa e 

solidária. Houve um tempo em que construir uma sociedade no Brasil justa e solidária 

era uma bandeira no Brasil, era um slogan, era uma motivação de grupos democráticos. 

Hoje é um mandamento constitucional. Isso consta no início da nossa Constituição da 

República e dessa maneira nos obriga a todos nós, cidadãos brasileiros a lutarmos para 

que haja no Brasil justiça e solidariedade. E não é possível construir justiça e 

solidariedade sem que nós busquemos no passado recente do país o que de fato 

aconteceu e coloquemos as coisas nos seus devidos lugares. A Comissão Nacional da 

Verdade, representada nesse ato pela Dra. Rosa e a Comissão da Verdade Estadual, dos 

Deputados e presidida pelo Deputado Adriano Diogo tem o papel no Brasil e em São 

Paulo de trazer para o conhecimento dos brasileiros exatamente o que aconteceu nos 

anos de 64 a 85. É preciso que todos nós brasileiros de hoje, mas, sobretudo os 

brasileiros de amanhã saibamos que aqueles que tomaram o poder a partir de um golpe 

de Estado romperam a ordem democrática e a partir daí perseguiram, mataram, 

torturaram, feriram, são os algozes da nação. E que aqueles jovens corajosos que 

lutaram em defesa da liberdade e da democracia e que foram mortos, perseguidos ou 

desapareceram, esses é que precisam ser valorizados. Eles que devem dar nomes às 

praças, avenidas, elevados, e não os torturadores, e não aqueles que violaram a 

democracia.  

E é isso dentre as outras grandes questões, que cada brasileiro espera da 

Comissão Nacional, das Comissões Estaduais, das Comissões locais, da Comissão da 
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OAB, e o Ministério Público sai da Constituição de 88, ao final exatamente daquele 

período de obscurantismo como um dos garantidores da ordem democrática. E se nós 

estamos falando de construir democracia, de construir sociedade justa e solidária, é 

preciso que as instituições de Estado como o Ministério Público estejam presentes. Não 

era possível que como um momento como hoje nós não estivéssemos, pelo Ministério 

Público Estadual, trazendo um empenho e mais do que isso, oferecendo para auxiliar 

nos trabalhos da Comissão Estadual da Verdade.  

O Ministério Público é um órgão de Estado, mas que só faz sentido sua 

existência se estiver irmanada com a sociedade civil na busca dos valores democráticos. 

É a única coisa que legitima a atuação de Promotores de Justiça. Nesse sentido, em 

nome da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, nós estamos aqui hoje 

como coordenador de direitos humanos do Ministério Público de São Paulo, exatamente 

para marcar a presença de uma instituição que hoje tem mais do que nunca um 

compromisso com a democracia, de uma instituição que no Estado de São Paulo busca 

rever os seus caminhos e tentar inverter essa lógica perversa a que se referia a Dra. Rosa 

no início em que a impunidade marca os detentores do poder, e a punibilidade atroz e 

cruel cai impunivelmente sobre as classes menos favorecidas.  

E é exatamente para que tenhamos o Ministério Público mais voltado para os 

interesses da sociedade e menos para os interesses do Estado, que nós estamos buscando 

uma parceria também com a Comissão Estadual, oferecendo um termo de parceria para 

que possamos colaborar e construirmos juntos essa justiça de que precisamos, para que 

viremos à página, mas virar a página só depois de lê-la, interpretá-la e, sobretudo, 

aprender o que não há de ser feito mais. Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hoje à tarde nós vamos 

falar de uma Professora da USP, da história da vida dela e de uma injustiça e uma 

crueldade enorme que é feito ainda hoje com essa moça. Eu queria então pedir para a 

Professora Maria Aparecida Aquino, como Professora da USP, como pesquisadora, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



13 

 

 

evidentemente que depois nós vamos abrir a palavra para o pessoal da Química, Centro 

Acadêmico, os Professores, mas eu queria que a Professora fizesse uma saudação em 

nome de todas essas pessoas que deram aula na USP. E como Ana Rosa Kucinski é 

vista como uma demissionária, uma desídia. Então, com a palavra a Professora Maria 

Aparecida Aquino.  

 

 

A SRA. MARIA APARECIDA AQUINO – Eu queria cumprimentá-lo em 

nome de todos os presentes e em nome de todos os membros aqui na mesa, através de 

duas pessoas que eu tenho uma identificação muito grande, que é o Deputado Adriano 

Diogo, um companheiro nosso de muitos anos e de todas as lutas com quem sempre 

podemos contar e nosso representante na Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo. E saúdo também todos os presentes e todos os outros membros da mesa em nome 

da Dra. Rosa Maria Cardoso, não só pelo fato de hoje fazer parte da Comissão Nacional 

da Verdade, mas por uma luta de toda a vida. Ou seja, uma das pessoas aqui por quem 

eu tenho respeito, porque ousou ter coragem quando ninguém tinha. Então, é muito fácil 

você ter coragem quando é possível ter coragem. Agora, é muito difícil quando poucas 

pessoas têm. Então, essa saudação é fundamental.  

Eu queria dizer o seguinte, que ao contrário do que se possa imaginar, é a USP 

que se sente engrandecida e se sente louvada quando existir integralmente a 

reintegração de um dos seus quadros tão importantes que é o quadro de Ana Rosa 

Kucinski. Não é o contrário. Ninguém está fazendo um favor a Ana Rosa Kucinski e a 

sua família efetivamente. É a universidade que se sente engrandecida e honrada quando 

isso efetivamente se regularizar. Esse absurdo deixar de acontecer. E queria fechar a 

minha fala apenas lembrando, como sou historiadora, de um historiador. Um historiador 

que eu mais respeito e admiro, um historiador norte americano especialista na revolução 

francesa chamado Robert Darnton, ele estuda a revolução francesa e vê os seus mortos. 

E ele pergunta o seguinte, afinal de contas, qual é o papel de um historiador? E ele 

conclui com uma coisa muito bonita e que eu levo para a minha vida, que é que se pelo 

menos nós conseguíssemos fazer justiça aos mortos, nós já faríamos alguma coisa. 
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Então, é disso que se trata aqui. Fazer justiça aos mortos e, portanto, honrar a sociedade 

brasileira. Muito obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, embora o prédio 

onde funcionava a diretoria (inaudível – fora do microfone) Doutor Mario Sergio Duarte 

Garcia da Comissão de Direitos da OAB, meu amigo, meu irmão Idibal Pivetta, está 

muito difícil recuperar o prédio onde funcionou a auditoria de guerra, para que 

pudéssemos fazer o memorial dos advogados que resistiram da ditadura, a OAB 

continua firme na sua perspectiva e na organização da Comissão da Verdade. Eu queria 

pedir ao Dr. Mario Sérgio Duarte Garcia, Presidente da Comissão da Verdade da OAB 

que usasse a palavra.  

 

 

O SR. MARIO SÉRGIO DUARTE GARCIA – Senhor Deputado Adriano 

Diogo, ilustre e valoroso Presidente da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo, que honra a Comissão. O Deputado Adriano Diogo como 

lutador, batalhador, pela recuperação do que nós todos estamos a perseguir e que teve a 

feliz ideia de nomear essa Comissão da Verdade, Comissão da Verdade Rubens Paiva. 

Uma das maiores vítimas ainda insepultas do registro histórico da violência cometida do 

assassinato de que foi vítima.  

Eu queria também saudar a Dra. Rosa Maria Cardoso que aprendi a admirar pela 

sua história de luta no período em que devotou toda a sua ação como advogada na 

defesa dos presos políticos valorizando-se para vir a compor a Comissão Nacional da 

Verdade, coordenada pelo Ministro Gilson Dipp, e que infelizmente não pode estar aqui 

presente porque tenho certeza que ele aqui compareceria, não fora uma circunstância 

que ele tem. Ainda hospitalizado, mas que certamente suplantará as dificuldades de 

saúde para continuar com essa importantíssima Comissão.  
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Eu venho aqui atendendo a um convite do Deputado Adriano Diogo que recebi 

ontem à noite. Não que ele a tivesse feito à véspera dessa solenidade, mas é que eu 

estava fora de São Paulo e chegando a São Paulo em minha casa a noite, ainda 

acessando os emails vi o convite, eu comuniquei imediatamente a possibilidade de aqui 

comparecermos, para que eu pudesse trazer o testemunho da Ordem. O apoio da OAB 

em um trabalho tão importante como esse que vem sendo realizado pela Comissão da 

Assembleia Legislativa, pela Comissão Rubens Paiva, ao firmar esse importantíssimo 

documento que vai unir os esforços dessa Comissão. (ininteligível) a Comissão 

Nacional da Verdade, nos dados, nas pesquisas, naquilo que puder descobrir e que não 

possa ter chegado ainda ao conhecimento da Comissão Nacional da Verdade.  

Honra-me presidir a Comissão criada pela nossa seccional da OAB. Na verdade 

convidado para dela participar, fui surpreendido com um convite para presidi-la. 

Entendia ou entendo quem deveria estar na Presidência dessa Comissão seria um 

daqueles advogados que valorosamente lutaram na defesa de presos políticos, que 

sofreram as consequências das perseguições, das prisões, das violências, e dentre eles 

está aqui presente o Idibal Pivetta, um exemplo vivo da coragem e do valor dos 

advogados, que foi tão salientado por ocasião da instalação da Comissão da OAB 

quando o Ministro Gilson Dipp disse que São Paulo tem sido o maior em tudo. E foi o 

maior na iniciativa aqui da Assembleia Legislativa e da OAB no sentido que busquemos 

descobrir a verdade histórica, que possamos fazer um registro daqueles que foram 

esquecidos, daqueles desaparecidos e muitos sepultados sem que fossem identificados.  

Sorte que a minha presença hoje aqui é uma presença que significa a adesão da 

Ordem ao trabalho que ela pode fazer no sentido de colaborar com a Comissão da 

Verdade da Assembleia Legislativa, no sentido de trazer o depoimento de advogados 

que ficaram esquecidos porque não foram lembrados ou sabidos como envolvidos de 

alguma forma, seja na defesa dos presos políticos, dos perseguidos políticos, seja até 

individualmente eles mesmos vítimas da opressão militar. Nós ultrapassamos a fase de 

querer levar a responsabilização criminal, porque também nós advogados lutamos pela 

anistia política.  

Eu era Presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo entre 1979 e 1981 e 

tinha oportunidade de visitar juntamente com o Presidente Nacional da Ordem, Eduardo 
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Selber Fagundes, vários presos no presídio aqui em São Paulo. E lutávamos pela anistia. 

A anistia acabou atrasando o benefício àqueles perseguidos, mas que acabou sendo 

deliberada diante do alargamento do perdão. Enfim, ultrapassamos esse aspecto e 

estamos agora à busca da verdade histórica e o registro daqueles que tanto lutaram, 

tanto sofreram e que são ainda sepultados no esquecimento.  

E também vamos valorizar aqueles que mais lutaram pela nossa 

redemocratização de país. O Deputado Adriano Diogo mencionou a tentativa que a 

Ordem está a fazer no sentido de obter a posse do prédio da Brigadeiro Luiz Antonio 

onde funcionou o órgão de julgamento de presos políticos. Lugar histórico onde muitos 

sofreram as consequências da opressão e do julgamento menos justo, que infelizmente 

em vários casos acabaram sendo, ou obtendo a justiça daquilo que se perseguia no 

sentido da sua libertação, pelos julgamentos feitos pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Idibal Pivetta é um exemplo vivo do que nós advogados, nós brasileiros sofremos. Sorte 

que não podia deixar de estar aqui presente trazendo a adesão da OAB, dos advogados 

paulistas e quem sabe também, dos advogados brasileiros, porque também o Conselho 

Federal está a anunciar a criação de uma Comissão Nacional da Verdade a nível federal.  

E me congratulo com a ideia do Deputado Adriano Diogo porque partiu dele 

uma sugestão dirigida ao Presidente da Ordem de São Paulo, e na semana passada eu 

recebi uma informação. Uma adesão do Ministério Público Federal no sentido de 

fornecer subsídios e colaboração que a Ordem possa vir a obter para a sua 

administração, sua posse e a possibilidade por isso, de ali erguer um monumento em 

relação aos perseguidos políticos. Um monumento que traga e torne efetivo esse registro 

histórico de tanta perseguição. Nós estamos atrás da história. Nós estamos atrás do 

registro, e aqueles que aqui estão presentes também, sofreram tanto por esse período 

triste da nossa nação.  

Eu vou dar um depoimento muito singelo final. Eu tive um filho que faleceu há 

sete anos, aos 50 anos de idade, cineasta, que cursava no ginásio já no segundo ciclo. 

Um dia eu recebo um telefonema de um cunhado que me visitava e lá encontrou um 

camburão da Polícia Militar que estava atrás do meu filho. Não sabia de nada. Eu estava 

em casa da minha mãe de onde vim hoje, e ela tem 102 anos, e naquela ocasião estando 

lá tive essa notícia e eu me dirigi a minha casa, deixando meu filho que estava em 
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minha companhia na casa de um irmão. Lá chegando me apresentei e o Tenente que 

estava no camburão dizia que queria conversar com o meu filho, precisava levá-lo para 

um depoimento, era para o DOI-CODI. Depois com uma dificuldade muito grande eu 

disse ‘ele vai, se não tiver outra alternativa. Mas vai comigo e sai comigo.’ E foram 

horas de extrema preocupação que eu tive naqueles dias ao ir na casa do meu irmão, 

trazer o meu filho para o carro, dizer vai comigo e sai comigo, levá-lo até o DOI-CODI 

para ele prestar um depoimento e lá ficou durante quatro horas mas tive a felicidade e a 

tranquilidade de poder levá-lo de volta a casa. O que mais me entristeceu nesse episódio 

que eu vivi foi à preocupação dos pais em relação aos filhos que vinham sofrendo esse 

tipo de violência e que não tinham condições por sua idade, até mesmo de florescer, de 

poder lutar pela democracia, porque seus próprios pais por uma razão natural e ilógica 

não queriam que os seus filhos se envolvessem ainda que eles viessem a se envolver.  

Então, como já estou velho, eu trago aqui histórias. Muitas das quais os 

Senhores já conhecem melhor do que todos nós. Mas eu quero, tendo oportunidade de 

ao presidir a Ordem dos Advogados de São Paulo, ao presidir o Conselho dos 

Advogados de São Paulo, dizer que eu acompanhei, vivi e sofri com os advogados. E a 

Ordem lhes deu sempre apoio para que pudesse lutar pela democratização do país, e 

agora está a batalhar para que o registro histórico venha à tona, para que possa ser feito 

para que a gente possa homenagear infelizmente aqueles que já não estão mais entre 

nós, e foram vítimas da repressão ditatorial da nossa pátria.  

Congratulo-me com o Deputado Adriano Diogo, com a Assembleia Legislativa e 

trago aqui todo o apoio da OAB Seção São Paulo, com o seu trabalho paralelo, mas 

certamente no mesmo rumo, no mesmo objetivo, no mesmo ideal que levou a criação da 

Comissão da Assembleia Legislativa. E cumprimento a Assembleia Legislativa na 

pessoa do Presidente dessa Comissão. Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos ouvir o Dr. 

Sergio Oyama do Ministério Público Federal.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



18 

 

 

 

 

O SR. SÉRGIO OYAMA – Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. 

Agradeço o convite e parabenizo tanto a Comissão da Verdade na figura da Dra. Rosa 

Cardoso quanto a Comissão Estadual da Verdade, na figura do Deputado Adriano 

Diogo, por essa iniciativa de assinar esse convênio na data de hoje.  

As Comissões da Verdade tem um papel muito importante no que diz respeito 

aos desafios de Estados que enfrentam a transição, Estado que passam do papel militar 

para o sistema democrático. Um desses desafios é esse esclarecimento da verdade, o 

esclarecimento cabal envolvendo crimes e arbitrariedades cometidas pelo regime militar 

brasileiro. O segundo desafio que é igualmente importante e igualmente exaltado no 

âmbito nacional é o desafio de se fazer justiça. Ou seja, é de fazer justiça. O desafio de 

promover a responsabilização daquelas pessoas que cometeram graves violações de 

direitos humanos cometidas no regime militar. E é nesse tópico, nesse desafio que entra 

o Ministério Público e nós, particularmente, do Ministério Público Federal.  

Nós temos enfrentado esse desafio inicialmente propondo ações civis públicas, 

contra os agentes da repressão envolvidos em atos de violação de direitos humanos e a 

partir da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos que condenou o Brasil 

no caso Gomes Lund, na Guerrilha do Araguaia versus Brasil a promover a investigação 

dessas graves violações de direitos humanos e independentemente da Lei de Anistia e 

da prescrição penal a partir dessa sentença da Corte que determinou então que a Lei de 

Anistia não é válida no Brasil por conter preceitos que violam direitos firmados, 

obrigações firmadas pelo Brasil no âmbito nacional, é que o Ministério Público então 

assumiu essa importante tarefa de investigar e promover a responsabilização criminal de 

agentes da ditadura. Três ações penais que hoje a novidade que eu trago para vocês foi 

que justamente nessa data, por uma coincidência, foi protocolada a quarta ação penal 

por crimes cometidos no regime militar. Mais particularmente nós protocolamos aqui na 

Justiça Federal de São Paulo agora pela manhã uma ação penal contra o Ex-

Comandante do DOI-CODI e Coronel aposentado Carlos Alberto Brilhante Ustra, 

contra o Delegado aposentado Alcides Singilo que foi Delegado do DOPS no período 
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da ditadura militar, e contra o agente responsável pela prisão, pelo sequestro da vítima, 

na época o agente integrante da equipe do Delegado Fleury, Carlos Alberto Augusto, 

que hoje é Delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, hoje foi proposta a 

ação penal pelo sequestro da vítima Edgar de Aquino Duarte. O Edgar de Aquino 

Duarte é conhecido de muitos presos políticos porque ele permaneceu durante dois anos 

preso sem nenhuma comunicação clandestinamente, primeiramente no DOI-CODI e 

depois no DOPS. O único crime cometido pelo Edgar Duarte foi ser companheiro de 

apartamento do famoso e famigerado Cabo Anselmo. O Cabo Anselmo foi preso e 

quando ele foi solto após delatar seus companheiros e se tornou infiltrado para que ele 

não fosse descoberto, a sua entidade de infiltrado não fosse descoberta é que então o 

Edgar foi preso, mantido preso e sequestrado durante dois anos, e depois quando a 

máscara de delator do Cabo Anselmo caiu após o massacre da Chácara São Bento, em 

Pernambuco, o Edgar Aquino Duarte se tornou um problema para a ditadura, a 

repressão, e então desapareceram com ele após dois anos de prisão no DOI-CODI e no 

DOPS de São Paulo. A prisão dele está testemunhada por dezenas de presos políticos, 

sete desses presos foram ouvidos pelo Ministério Público em termos oficiais. 

Confirmaram a prisão de Edgar Aquino Duarte. Nós temos aqui duas testemunhas 

arrogadas pelo Ministério Público como testemunhas da prisão de Edgar Aquino Duarte 

e a prisão dessa vítima também está documentada em documento oficial do próprio 

DOI-CODI, atestando que o Edgar Aquino Duarte foi preso no dia 13 de junho de 71. 

Está dizendo aqui que ele não pertencia a nenhuma organização terrorista e que ele foi 

preso para averiguações. Aqui está o endereço de trabalho dele, era um corretor da 

Bolsa de Valores, e como eu disse o único crime cometido pelo Edgar foi ser 

companheiro do Cabo Anselmo. E há provas contundentes de que o Edgar foi 

sequestrado por um agente do Fleury, levado ao DOI-CODI, cujo Comandante era o 

Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e depois mantido no DOPS, onde um dos 

Delegados era o Delegado Alcides Singilo que em um habeas corpus impetrado por um 

advogado da família, disse que o Edgar não estava preso no DOPS, quando na verdade 

ele estava preso no fundão do DOPS.  

Então, por esses fatos que foram apurados a cerca de um ano de investigações 

feitas pelo Ministério Público é então que o Ministério Público Federal concluiu que 

essas três pessoas são responsáveis pelo sequestro do Edgar Aquino Duarte e nós então 
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estamos levando essa ação penal hoje na Justiça Federal de São Paulo. São duas ações 

penais, as quatro ações penais que foram propostas, duas já foram recebidas. Em 

Marabá uma contra o Coronel Sebastião Curió e outra contra o Coronel Lício Maciel 

pelo sequestro de seis militantes da guerrilha do Araguaia. Então, nós agora esperamos 

e contamos com o apoio tanto da Comissão quanto do movimento social que está 

envolvido nisso, para que haja uma pressão junto a Justiça Federal de São Paulo a fim 

de que a Justiça Federal de São Paulo faça justiça, receba a denúncia e permita então 

que essas pessoas sejam responsabilizadas por tão grave crime. Muito obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Vamos lá. 

Agora a Comissão de Familiares Mortos e Desaparecidos Políticos vai entregar para a 

Comissão Nacional da Verdade três documentos militares de 1993, um do Exército, 

outro da Aeronáutica e outro da Marinha sobre pessoas presas, mortas ou desaparecidas. 

Em um desses documentos tem uma citação da Ana Rosa Kucinski. Então, vai ser feita 

a leitura de uma carta escrita em 93 pelo irmão de Ana Rosa, Bernardo Kucinski. E a 

distribuição dessa importante fase da reunião, da entrega dos documentos.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Boa tarde. Eu queria cumprimentar todas as 

pessoas, agradecer por esse comparecimento, e cumprimentar principalmente a Rosa 

Cardoso e lembrar que a Rosa em um momento muito difícil da minha vida (da vida de 

muitas pessoas, mas eu especialmente). Eu ali incomunicável no DOPS, ali eu fiquei 

durante seis meses e foi a Rosa Cardoso que quebrou essa incomunicabilidade. Essa 

coragem que foi colocada aqui pelo colega dela, ela foi que salvou a nossa vida. A 

minha, a do Cesar, a dos meus filhos e de muitas pessoas. Então, eu queria fazer esse 

agradecimento em público e lembrar da importância dela ontem e hoje na Comissão da 

Verdade.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



21 

 

 

E queria também cumprimentar o Sergio Oyama e o Ministério Público Federal 

pela iniciativa de buscar esse esclarecimento e buscar o esclarecimento dos crimes da 

ditadura, buscar justiça com esse esclarecimento, com essa ação que ele acaba de 

anunciar aqui que deu entrada hoje na Justiça Federal.  

Eu sou uma das testemunhas. Eu e o Ivan que está aqui, testemunhas do Edgar 

Aquino Duarte, nós vimos por muitas vezes o Edgar dentro do DOPS e como foi 

construído o desaparecimento deles, porque eles mesmos contavam que um dia ele ia 

ser solto e ia ser justiçado. E ele vivia sobre ameaça constante nos dias, naqueles meses 

que ele ficava dentro do DOPS. Eu me sinto emocionada, mas muito orgulhosa de ver 

um Procurador da República tomando essa iniciativa. Nesse momento eu vejo um 

empenho em escrever a verdadeira história do Brasil, para que isso não aconteça mais.  

Aqui nós estamos entregando três relatórios, como disse o Adriano Diogo. Um é 

da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Esses três relatórios foram entregues em 

1993 para o então Ministro da Justiça que era o Dr. Mauricio Correia, foram entregues a 

pedido, o Deputado que representava a Comissão de Representação Externa de Buscas 

era o Nilmar Miranda, e ele pediu as Forças Armadas informações sobre os mortos e 

desaparecidos políticos. Na época esse documento chegou, nós ficamos, quando nós 

lemos esse documento, nós sentimos extremamente indignadas por várias razoes. Tem 

informações mentirosas, difamatórias, e tem informações que vários guerrilheiros do 

Araguaia que nós sabíamos, nós tínhamos recebido informações anteriores que eles 

tinham morrido em combate, tinham morrido em tal data. Quando nós fomos ler esses 

relatórios, eles passam por longos meses na prisão, eles são presos e isso está 

confirmado no relatório, e depois que vão ser assassinados, depois de muitos meses. 

Hoje é sabido que os guerrilheiros não entraram em combate. Muitos deles não morrem 

em combate, eles são executados depois de presos, dominados e desarmados.  

E o que nos trouxe a essa necessidade de trazer esse documento aqui, nós 

estamos dando um conjunto para a Comissão Estadual e outro para a Comissão 

Nacional, porque a gente tem acompanhado os trabalhos da Comissão Nacional e tem 

visto a dificuldade que a Comissão Nacional tem em encontrar informações a respeito 

dos desaparecidos políticos. E os Ministérios Militares afirmam que os documentos 

foram incinerados na época. Só que esses documentos que nós estamos entregando 
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foram feitos a partir de informações do Exército, da Marinha e da Aeronáutica em 1993, 

portanto, quase 20 anos após os fatos. Então, nós não podemos acreditar que esses 

documentos tenham sido incinerados depois de 93, se antes não foram porque estão aqui 

as informações.  

E antes de entregar eu tenho que ler uma carta do Bernardo Kucinski que é filho 

de Ana Rosa Kucinski, que a época, conforme foi publicado essa documentação, ele foi 

pego de surpresa e ficou muito indignado porque tem informações que são difamatórias 

a ele e a irmã dele. E ele pediu para que eu lesse hoje aqui.  

‘Tortura ontem e hoje’, essa carta foi publicada no Painel do Leitor no dia 15 de 

dezembro de 1993.  

‘Há 19 anos sofro com o desaparecimento de minha irmã, Ana Rosa Kucinski e 

seu marido, Wilson Silva, ativistas da ação libertadora nacional, presos pela repressão 

em São Paulo e levados para a Casa Prisão de Petrópolis onde foram esquartejados 

conforme o depoimento do Ex-Sargento Manoel ou Marival Chaves, na revista Veja de 

18 de novembro de 93 e outros testemunhos. Seu jornal, em matéria de Mario Simas 

Filho deu grande destaque a um trecho de relatório da Marinha que diz ter sido minha 

irmã morta pela CIA e não pela repressão doméstica. Para vender a mentira a Marinha 

alega que tanto ela quanto eu passávamos informações sobre o avanço da tecnologia 

nuclear brasileira para Israel. Nem o repórter nem o jornal deram o cuidado de verificar 

as acusações. Ao endossá-las no título e intertítulo contribuíram na difamação de uma 

morta e de um jornalista conhecido, Professor de jornalismo de muitos jovens que hoje 

trabalham na Folha. Não consultaram a parte do outro lado que ainda vive, nem a 

documentação do caso Ana Rosa e Wilson Silva. Lamento que um Deputado do Partido 

a que pertenço, Nilmar Miranda do PT de Minas tenha tão ingenuamente disseminado 

relatório da Marinha através de um repórter inexperiente sem antes confrontá-lo com as 

informações dos familiares desaparecidos. Além dos danos morais ao dano político o 

relatório infame da Marinha resultou de um ano de tratativa com as Forças Armadas 

para por um ponto final ao contencioso moral entre as Forças Armadas e os familiares 

fornecendo as famílias informações conclusivas e fidedignas a respeito dos seus mortos 

e desaparecidos. Ao insistir na desinformação e difamação das vítimas da repressão, a 

Marinha ao contrário, alimenta o contencioso. Por isso o relatório não poderia ter sido 
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aceito pelo seu valor de face. Senhor Editor, não tenho sequer onde venerar a memória 

da minha irmã, pois seus restos foram espalhados não se sabe onde. Não posso pedir a 

punição dos seus assassinos, pois foram anistiados coletivamente por antecipação, agora 

tenho que pedir que não tirem dela o direito de ter morrido como ativista da ação 

libertadora nacional. Parem de torturar. Tortura, nunca mais. Bernardo Kucinski.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, está uma delegação 

da Química da USP aqui, de Professores e alunos, e o Fabio Franco do Fórum Aberto 

vai ler um documento para que todos possam ouvir esse testemunhal, para a Comissão 

Nacional da Verdade sobre o caso Ana Rosa Kucinski. Com a palavra o Fabio.  

 

 

O SR. FABIO FRANCO – Excelentíssimo Senhor Deputado Adriano Diogo, 

excelentíssima Rosa Maria Cardoso, em nome de quem saúdo todos os componentes da 

mesa assim como os Senhores e Senhoras neste auditório.  

O Fórum Aberto Pela Democratização da USP lançou no primeiro semestre 

deste ano a campanha...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só queria um minutinho. 

Doutor Mário Sérgio está pedindo licença para se retirar. Como essa leitura é muito 

importante, eu queria que você retomasse para a gente poder dar toda a atenção. 

Obrigado.  
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O SR. FABIO FRANCO – O Fórum Aberto Pela Democratização da USP 

lançou no primeiro semestre deste ano a campanha por uma Comissão da Verdade da 

USP, que hoje conta com milhares de assinaturas de docentes, funcionários, alunos, 

apoiadores em geral. Expressão de um efetivo da comunidade acadêmica pelo 

desvelamento das estruturas autoritárias de poder que se desenvolveram e se 

consolidaram desde 1964 e ainda existem na USP.  

No próximo dia sete de novembro em um grande ato encaminharemos essas 

assinaturas do Conselho Universitário juntamente com a nossa proposta de criação de 

uma Comissão da Verdade da USP verdadeiramente autônoma e formada por membros 

eleitos democraticamente pelas três categorias da universidade.  

Hoje quando a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da 

Verdade Rubens Paiva formalizam seu compromisso de cooperação, o Fórum pela 

Democratização da USP reitera seu esforço no sentido de criar uma Comissão da 

Verdade da USP que trabalha em estreita articulação com as Comissões Nacional, 

Estadual e Municipal da Verdade, comprometendo-se a lhes encaminhar os seus 

relatórios bem como qualquer documento que possa ser fundamental para o 

desenvolvimento das suas respectivas investigações.  

Nós do Fórum Aberto pela Democratização da USP estamos certos de que a 

USP não constituiu um espaço incólume à ditadura militar. Ao contrário, por ser a 

maior e a mais importante universidade do país a época, a USP foi palco privilegiado da 

repressão política cujos efeitos ainda fazem sentir seja nos regimentos que normatizam a 

vida acadêmica, seja na estrutura de poder da universidade. Por isso a criação de uma 

Comissão da Verdade da USP contribuirá para uma avaliação mais precisa dos impactos 

indeléveis da ditadura na organização do ensino brasileiro, nos destinos da pesquisa no 

país assim como na restrição da liberdade intelectual. Assim, para que a memória e a 

verdade sobre a USP sejam trazidas a luz, para que se faça justiça a aqueles muitos que 

resistiram na USP à ditadura brasileira, como foi o caso da Professora Ana Rosa 

Kucinski cuja demissão por abandono de cargo até hoje vergonhosamente não foi 

revista pelo Instituto de Química, solicitamos o imprescindível apoio das Comissões 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



25 

 

 

Estadual e Nacional da Verdade a campanha pela criação de uma Comissão da Verdade 

da USP. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ainda sobre o tema Ana 

Rosa Kucinski, eu queria convidar a Professora Elisabetta Santoro da ADUSP, para 

fazer uso da palavra.  

 

 

A SRA. ELISABETTA SANTORO – Obrigada. Eu falo em nome da 

Associação dos Docentes da USP, que também participa do fórum aberto pela 

democratização da USP, e está presente nesse ato de assinatura do acordo entre a 

Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade para saudar todos os 

presentes e externar seu total apoio a essa iniciativa. A ADUSP espera que esse acordo 

acelere a busca da verdade histórica e das correspondentes atribuições de 

responsabilidade no tocante as gravíssimas violações de direitos humanos perpetrados 

agentes da ditadura militar no nosso Estado. E em particular em apurar tudo que diz 

respeito às perseguições e violências ocorridas no âmbito da USP durante o período 

ditatorial.  

E 47 pessoas com algum vínculo com a USP, docentes, alunos e ex-alunos foram 

assassinadas por órgãos da repressão política e várias delas ainda se encontram 

desaparecidas. Algumas, como a Professora Ana Rosa Kucinski e o Professor Vladmir 

Herzog, além de executadas por torturadores do DOI-CODI tiveram a sua memória 

(ininteligível) pela Universidade. Esse ultraje ainda não foi reparado. Por isso 

consideramos fundamental que seja também criada uma Comissão da Verdade da USP 

que possa também ajudar a esclarecer esses fatos. É hora de desvendar os crimes da 

ditadura militar e responsabilizar os seus autores intelectuais. Tenho certeza que as 

Comissões da Verdade e também a Comissão da Verdade da USP levará a luz para a 
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história para que também nosso presente e nosso futuro possam ser diferentes. 

Obrigada.   

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Karitas, essa estudante 

Karitas Gusmão do Centro Acadêmico da Química, que eu não me lembro o nome que 

era um nome alemão tão complicado. É Humboldt alguma coisa.  

 

 

A SRA. KARITAS GUSMÃO – Gostaria de agradecer o convite. Eu vou 

contar um pouco da história da Ana Rosa Kucinski. Ela era formada em Química e fez 

doutorado em Filosofia. Ela era Professora do Instituto de Química e militante do ALN. 

Ela desapareceu em 1974. Um ano depois houve uma reunião do Instituto de Química e 

eles decidiram que ela seria demitida por abandono de cargo. O fórum aberto por 

democratização da USP fez um ato em agosto lá no Instituto de Química que um 

conjunto de auditórios lá no Instituto que é conhecido como ‘queijinho’ fosse nomeado 

para Complexo Ana Rosa Kucinski. Além disso, eles solicitaram também que fosse 

revogada a demissão da Ana Rosa. Em seguida houve uma reunião da Congregação 

onde os presentes disseram que não é hábito do Instituto nomear os auditórios de lá e, 

portanto o Complexo Ana Rosa Kucinski não é um nome oficial. E quanto à demissão, 

eles citaram uma Lei de 1995 onde consta o nome da Ana Rosa da lista oficial de 

desaparecidos do Brasil. por conta dessa Lei eles falaram que não cabe ao Instituto 

revogar a demissão dela, porque teoricamente a Lei já teria feito esse papel.  

No entanto, o que deseja o Centro Acadêmico e eu como representante discente 

da Congregação é que o Instituto de Química e a Congregação atual se retratem 

oficialmente e tome medidas de reparações simbólicas, em respeito à memória e a dor 

da família da nossa Professora. É isso. Obrigada.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, para concluir esse 

caso Ana Rosa, o Ivan vai fazer a leitura de um documento a ser entregue a Comissão 

Nacional para que a Comissão Nacional oficialmente possa pedir a Reitoria da USP e ao 

Instituto de Química a reintegração da Professora Ana Rosa Kucinski.  

Ivan.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. São Paulo, 12 de outubro 

de 2012. Ofício 02/2012. Aos cuidados do Professor Titular Fernando Reis Ornellas, 

Presidente da Congregação do Instituto de Química da USP, com cópia Professor 

Titular João Grandino Rodas, titular da Universidade de São Paulo. Requerimento de 

providências referente ao caso Ana Rosa Kucinski. A Comissão da Verdade do Estado 

de São Paulo Rubens Paiva, juntamente com a Comissão Nacional da Verdade 

conforme termo de cooperação por ambas assinadas e tendo em vista as suas atribuições 

regulamentares e legais, vem respeitosamente expor e requerer o que segue em relação à 

ex-professora abaixo qualificada. Ana Rosa Kucinski nasceu em 12 de janeiro de 1942, 

na cidade de São Paulo. Graduou-se em Química e concluiu o seu doutorado em 

Filosofia, ambos os cursos na USP. Sua vocação acadêmica tornou-se uma das mais 

jovens Professoras do recém-constituído Instituto de Química da USP, criado na década 

de 70. No dia 22 de abril de 1974 Ana Rosa foi vista pela última vez nas proximidades 

da Praça da República em São Paulo. Desde então, desapareceu junto com o seu marido, 

o físico Wilson Silva. Nunca mais foi vista. Tendo conhecimento das violências 

praticadas pelo regime ditatorial então vigente, a família desenvolveu uma busca 

incessante de Ana Rosa, junto aos órgãos repressivos e governamentais, visando a sua 

localização. Contudo o Estado brasileiro sempre negou qualquer responsabilidade sobre 

o desaparecimento. O caso tornou-se tão emblemático das graves e fatais violências 
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ocorridas no período que a Lei número 9.140 de 1995, Lei Federal incluiu o nome de 

Ana Rosa Kucinski Silva na lista oficial das 136 pessoas que teriam desaparecido ‘em 

razão de participação ou acusação de participação em atividades políticas entre 02 de 

setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e que por esse motivo tenham sido detidas 

por agentes públicos achando-se desde então desaparecidas, sem que delas haja 

notícias’. Documento em anexo. Passados 20 anos do desaparecimento, o Estado 

brasileiro finalmente reconheceu expressamente a sua responsabilidade. No entanto na 

USP a versão oficial ainda não é a do desaparecimento forçado de Ana Rosa. Um 

processo instaurado pela Reitoria em 1974 sob número 174899 pleiteava a recisão do 

vínculo funcional de Ana Rosa por abandono de função, hipótese prevista no Inciso 4º 

do Artigo 254 do regime da USP. Recorda-se que 19 meses do desaparecimento de Ana 

Rosa a Congregação do Instituto de Química reuniu-se em sua 46ª reunião mensal no 

dia 23 de outubro de 1995. Na pauta encontrava-se o pedido da Reitoria de análise da 

situação de Ana Rosa, tendo sido aprovada a demissão da Professora decorrente do 

‘abandono de função’ por 13 favoráveis e dois votos em branco. Dois dias depois a 

demissão da Professora foi publicada no Diário Oficial por ato do Governo do Estado, 

Paulo Egídio Martins, conforme relato de seu irmão Bernardo Kucinski no livro K, 

editora Expressão Popular, São Paulo 2012. Considerando, portanto os fatos narrados, 

as competências e atribuições legais da Comissão Nacional da Verdade previstas na Lei 

12.528 de 18 de novembro de 2011 bem como da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo, previstas na Resolução 879 de 10 de fevereiro de 2012, da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, as mencionadas Comissões requerem 

respeitosamente a Congregação do Instituto de Química, casa de Ana Rosa Kucinski 

Silva que reveja publicamente a decisão anterior que identificou no caso a ocorrência de 

abandono de função. É necessário e urgente que consagremos uma versão da história 

condizente com os fatos e com a dignidade dessa jovem Professora que lutou 

prussicamente por uma sociedade mais justa e uma universidade mais democrática. A 

despeito de o Reitor Flávio Favaro de Morais ter determinado o cancelamento da pena 

de dispensa, rescisão contratual por abandono de serviço conforme Despacho de 18 de 

julho de 1995 publicado no Diário Oficial de São Paulo de 27 de julho de 1995, 

conforme informado pela chefia de gabinete da Reitoria, um ato formal de revogação 

não é suficiente. É preciso que o Instituto de Química reveja publicamente essa decisão, 

reparando simbolicamente a família de Ana Rosa. Reiteramos assim o pedido 
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encaminhado a esse colegiado pelo Fórum Aberto pela Democratização da USP no dia 

28 de agosto de 2012. A medida simbólica pleiteada será certamente de inestimável 

valia para garantia do direito a verdade e a memória histórica do nosso país. Cópia do 

presente ofício segue ao gabinete da Reitoria da USP para a ciência e as providências 

que entenda cabíveis. São Paulo, 17 de outubro de 2012. Comissão Nacional da 

Verdade, Rosa Maria Cardoso da Cunha, Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva, Deputado Estadual Adriano Diogo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então foi feita a 

oficialização para Comissão Nacional e Comissão Estadual da entrega de um 

documento pedindo a reintegração da Professora e o reconhecimento dela enquanto 

Professora da USP. Nós já vamos para a conclusão dos trabalhos, mas antes da 

Amelinha falar da retificação do atestado de óbito dos desaparecidos políticos, eu queria 

abrir a palavra para uma pessoa que veio de Bauru, onde Bauru foi um entroncamento 

ferroviário, o maior entroncamento ferroviário do país. E lá um grupo de ex-

ferroviários, Professores e militares que resistiram à ditadura organizaram a primeira 

Comissão Municipal da Verdade. Então, é muito importante nesse momento, o Politi 

esteve lá, o Professor da UNESP Clodoaldo fez seminários e eu queria abrir a palavra 

para o Capitão Pitoli , uma das pessoas que luta incessantemente em Bauru para que 

essa memória dos trabalhadores, as pessoas que trabalham e moram não seja esquecida 

lá em Bauru. Representando a Comissão Municipal em nome de outras Comissões que 

o Capitão Pitoli usasse da palavra, e agradecer todo o trabalho que está sendo feito lá.  

 

 

O SR. PITOLI – Boa tarde a todos, e ao Deputado Adriano Diogo, 

companheiro de lutas, Doutora Rosa, membros da mesa, meu irmão, amigo, camarada 

de fé Ivan Seixas, Politi aqui presente, meus amigos, minhas amigas. Alípio Freire de 

quem eu não consigo me separar nunca...  
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Eu gostaria de dizer para vocês que nós lutamos bastante para conseguir montar 

a Comissão da Verdade lá de Bauru e que o apoio e o pontapé mais forte dado naquela 

bola foi pelo Adriano Diogo, nosso Deputado, quando lá esteve na segunda jornada de 

direitos humanos que nós promovemos então. E por lá passou a Caravana da Anistia, e 

bebemos muita política o que fazia falta para o nosso interior já fazia algum tempo.  

Eu vim de abelhudo, eu vim de intruso porque vim querendo pegar, apoiado por 

unanimidade pelos membros da nossa Comissão Municipal, para pedir para a nossa 

Doutora Ana Rosa e o Deputado Adriano Diogo que façamos o mesmo pacto que vocês 

acabaram de estabelecer, e que estabelecêssemos então com a Comissão Municipal da 

Verdade de Bauru. Nós temos necessidades de informação de órgãos diferenciados 

superiores, e precisamos disso. Uma delas diz respeito a um decreto emanado do 

Governador Geraldo Alckmin dando o nome de Jair Romeu para o Instituto Médico de 

Bauru e nós não aceitamos isso porque há acusações sérias e pesadas relativamente a 

Jair Romeu foi um técnico de IML aqui e que trabalhava e operava manuseando dados 

de necropsias feitas, falsificando documentos e nós não admitimos que isso ocorra na 

nossa cidade, queremos assinar esse convênio efetivamente para mudar aquele nome de 

lá. Obrigar o Governador a tirar aquele nome de lá. Lá nós não aceitamos esse nome.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pitoli, repete mais 

devagar para todo mundo poder entender, a gravidade dessa nomeação, por favor. Dê 

mais ênfase. Pode repetir mais devagar. Por favor, Pitoli, repita.  

 

 

O SR. PITOLI – Obedecendo as ordens do meu Presidente,digo, por decreto, 

por ato governamental do atual Governo do Estado, um instituto médico de Bauru 

recebeu o nome de Jair Romeu.  
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Informações que nós temos, porque nós estamos atrás de documentos, por isso 

esse contato, esse acordo de recuperação com a Comissão Estadual visa recuperar esses 

dados para nós para que possamos montar um processo e esse fato político é muito 

importante e tem que ser urgente. Queremos tirar esse nome do IML colocado lá contra 

a vontade do nosso povo de lá, porque ninguém sabe o que é aquilo, ninguém sabe o 

que aconteceu. E substituirmos esse nome pelo nome da Maria Lúcia Petit se fosse 

possível, uma guerrilheira morta no Araguaia, bauruense, ficou muito tempo 

desaparecida e a gente fica emocionada em falar nela e nos irmãos q ainda não foram 

encontrados. Gostaríamos muito de fazer esse relatório e encaminhar para a Comissão 

Estadual, para a Comissão Nacional como o nosso primeiro fato lá. Mas outros já estão 

vindo, nós estamos levantando documentação acerca da Frente Anti Comunista, FAC, 

estabelecida em bauru e comandada por um elemento do Ministério Público da época, 

um Promotor de Justiça que saía de metralhadora nas mãos. Não sei onde ele arrumava 

poder para ter essa metralhadora. Que saía com arma do Exército nas mãos, com 

crianças, era aliciador de crianças porque com 16, 17 anos, dando tiro no meio de mato, 

e prendendo gente ‘porque eu quero prender’ e tal. Então, nós estamos levantando fatos.  

Temos mais outro fato, um nome dado por uma rua de alguém que não merece 

estar lá esse nome. Nós não estamos querendo discutir Avenida Castelo Branco, Parque 

Geisel, não queremos discutir isso. Nosso objetivo é outro ainda, porque isso o buraco é 

mais em cima. Mas estou aqui para isso, agradecer a gentileza das Comissões do Estado 

e Comissão Nacional. E pedir para que façam esse convênio conosco para que possamos 

trabalhar juntos. Temos muito mais informações para passar para vocês e estamos 

atuando com bastante celeridade, bastante força e contamos com o apoio de vocês. 

Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos tratar de 

fazer um convênio com a primeira Comissão Municipal do Estado de Bauru, um 

convênio com a estadual e a nacional para a recuperação da memória, principalmente da 

luta dos ferroviários que foi o primeiro grupo atingido em 64 no AI1, foi o primeiro 
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grupo atingido. Só para eu organizar, tem duas pessoas inscritas para falar antes do 

encerramento. Tem o jornalista Antonio Carlos Fon e o Marcelo Zelic. Eu só queria 

falar uma coisa, a editora que fez o livro do Professor Bernardo Kucinski com a vida da 

Ana Rosa mandou cerca de 20 exemplares que estão com a exposição aqui no plenário, 

aqui no auditório tem o livro do Bernardo Kucinski, o K, que conta a história de toda a 

família Kucinski. E a Fundação Macuco também disponibilizou exemplares do livro 

‘Vala Clandestina de Perus, desaparecidos políticos um capítulo não encerrado’, e a 

história do Jair Romeu está dentro desse livro. Vamos lá.  

E tem a exposição fotográfica da Fundação Macuco que é a exposição Vala 

Clandestina de Perus que estão nos painéis aí fora, que foram colocados com alguma 

resistência, mas conseguimos colocar os painéis da vala de Perus, tem um folder que a 

Fundação distribuiu. 

Deixa só eu consignar a presença de todas as pessoas que vieram. O Anivaldo 

Padilha, o Américo Gomes e o José (ininteligível) da Comissão de Presos e Perseguidos 

Políticos da Ex-Convergência Socialista. Professora Elisabetta já falei, Antonio Carlos 

Fon, representante do Comitê Paulista da Verdade, Memória e Justiça, o Fabio que 

falou, que é do Fórum Aberto Pela Democratização da USP, Mané Bahia do PSTU, 

Rosalina Santa Cruz, Alípio Viana Freire no Núcleo Memória, Maurice Politi, e por que 

não dizer essa equipe, (ininteligível) Ministro Paulo Vanucchi deram uma contribuição 

muito grande para a justiça de transição que desembocou e desaguou na Comissão da 

Verdade. Com a palavra o jornalista Antonio Carlos Fon. Lauro Ávila também, e o 

Carlos Ungaretti. Com a palavra o jornalista Antonio Carlos Fon.  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Boa tarde a todos. Eu represento aqui o 

Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Justiça, e tenho inicialmente um convite a 

fazer. No dia dois de novembro, Dia de Finados as 10 e 30, o Comitê Paulista, as Mães 

de Maio, o grupo ecumênico da zona leste e a Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos estarão promovendo um ato ecumênico em memória dos nossos mortos e 
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desaparecidos junto ao Cemitério de Vila Formosa na quadra 047 que é onde está a vala 

onde foram enterrados os muitos dos nossos companheiros.  

No dia dois de novembro as 10 e 30 no Cemitério de Vila Formosa, quadra 47 

que é onde está a vala. O ato ecumênico será celebrado por religiosos de vários credos, e 

conta com o apoio do CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, e de outras 

entidades.  

Eu queria aproveitar, no entanto, esse não é, porém o único motivo da minha 

presença aqui hoje. Nós do Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Justiça, unido à 

presença ecumênica do meu companheiro Anivaldo Padilha, a Comissão de Familiares 

de Mortos e Desaparecidos Políticos, o Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, o 

Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, e a Ação dos Cristãos para Abolição 

da Tortura, ACAT Brasil, vão entrar nos próximos dias, vão entregar nos próximos dias 

ao excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, ao excelentíssimo 

Sr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador Geral da República, e com cópias para 

excelentíssima Senhora Ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos Maria do 

Rosário Nunes, e a Procuradora Chefe da Procuradoria Geral da República da Terceira 

Região, com o pedido, a notícia crime que, se vocês me permitem, eu gostaria de ler.   

‘Basta de horror e extermínio em São Paulo. Diante da escalada de assassinatos 

cometidos no Estado de São Paulo por policiais militares e das ameaças dirigidas a 

jornalistas que, por dever de ofício, denunciam as violações de direitos humanos que 

vêm sendo cometidas, o Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Justiça e entidades a 

ele associadas dirigem-se a Vossas Senhorias para fazer as seguintes considerações.  

 Não existe pena de morte no Brasil. No entanto, ela vem sendo 

sistematicamente aplicada pela Polícia Militar de São Paulo e por grupos de extermínio 

a ela vinculados. De janeiro a agosto de 2012 a PM de São Paulo matou 338 pessoas 

(média de 42 mortes por mês), segundo a própria Secretaria da Segurança Pública. 

Somente em agosto foram 67 mortes, 80% a mais do que no mesmo período de 2011. 

Nesses números já alarmantes não estão computados os assassinatos atribuídos a grupos 

de extermínio compostos, segundo fartos relatos da mídia, por policiais militares, que 

agem livremente e que são comandados ou tolerados por oficiais PM. Um tenente-
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coronel da própria PM que investigava os crimes de um desses grupos foi assassinado 

por um policial militar em 2007. Mais recentemente, os grupos de extermínio voltaram 

a agir com desenvoltura na Baixada Santista e na Grande São Paulo. O Governo do 

Estado de São Paulo não consegue conter o crime organizado. E aqui eu faço parênteses 

para lamentar que também o Ministério Público Estadual não esteja investigando esses 

crimes.  

 Por isso, em resposta às ações de criminosos contra policiais, ao invés de agir 

mediante ações de inteligência policial para desarticular as quadrilhas e capturar os 

criminosos, tem estimulado a retaliação violenta da PM às populações de regiões 

periféricas. O saldo das incursões policiais e ocupações de bairros periféricos com 

imposição de toque de recolher e detenções ilegais tem sido a matança de civis 

inocentes e de supostos suspeitos. Jornalistas que noticiam esses acontecimentos vêm 

sendo ameaçados. O repórter André Caramante, do jornal Folha de S. Paulo, e sua 

família tiveram de deixar o país em razão das ameaças recebidas, muitas das quais 

foram postadas em endereço digital pertencente ao Tenente Coronel reformado Adriano 

Telhada, Ex-Comandante da ROTA, batalhão da PM responsável por diversas chacinas 

nos últimos anos. A repórter Lucia Rodrigues, da Rede Brasil Atual, também tem 

sofrido ameaças. Diante de tal situação, este Comitê propõe que sejam adotadas as 

providências legais cabíveis, sejam elas as medidas que a Constituição Federal prevê 

nos seus Artigos 109, por grave violação de direitos humanos e 34 para garantir a 

observância dos direitos da pessoa humana, ou quaisquer outras recomendadas em Lei 

em defesa do direito a vida.  Este Comitê manifesta ainda a sua opinião de que é urgente 

o atendimento da recomendação da Conferência Nacional de Direitos Humanos de 

2008, da Conferência Nacional de Segurança Pública de 2009 e mais recentemente da 

Organização das Nações Unidas, de que sejam extintas as Polícias Militares. 

Atenciosamente, São Paulo, 17 de outubro de 2012.  

Senhores, eu lamento muito ter que vir aqui ler essa notícia crime que vamos 

entregar nos próximos dias as autoridades, porque ao longo dos últimos 30 anos pelo 

menos nós temos repetido que é preciso que não se esqueça para que nunca mais 

aconteça. E, no entanto está acontecendo. Está acontecendo novamente, está 

acontecendo nesse momento no Estado mais rico desse país. Está acontecendo por 
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desídia das autoridades estaduais. Está acontecendo porque o Senhor Governador do 

Estado por ação e omissão aprova esse tipo de comportamento. Está acontecendo e nós 

não podemos permitir que aconteça. Está acontecendo com os mesmos métodos dos 

DOI-CODI. São os laudos falsos de resistência a prisão, as mesmas formas de 

financiamento por empresários das máquinas de tortura, do grande esquadrão da morte, 

da grande milícia em que se transformou a Polícia Militar paulista por estar a serviço 

hoje de associações de comerciantes, fato que, aliás, foi oficializado pelo Governo do 

Estado através de acordos que colocam não só oficializa o chamado ‘bico’ dos policiais, 

mas coloca esses policiais fora do seu horário de trabalho a serviço dos comerciantes. E 

é isso que está levando a essa chacina de jovens pobres e negros da periferia de São 

Paulo. O Senhor Governador do Estado de São Paulo tem as mãos sujas de sangue. E 

nós queremos que ele seja investigado. E se comprovado a sua atuação, que haja como 

prevê a Constituição Federal, uma intervenção no Estado de São Paulo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não é objeto da nossa 

reunião, mas eu acho que foi importantíssima essa contribuição do jornalista Antonio 

Carlos Fon. Que a gente faça uma salva de palmas em homenagem ao jornalista da 

Folha de São Paulo André Caramante que teve que se auto exilar com a sua família, ir 

para o exterior, em função do seu trabalho profissional, do exercício profissional e das 

matérias que publicou na Folha incitadas por esse Senhor que foi eleito Vereador pelo 

PSDB de São Paulo. Peço uma salva de palmas ao jornalista Andre Caramante.  

Agora nós vamos para o encerramento. O Marcelo Zelic fala, aí a Criméia vai 

falar sobre os atestados de óbito e a gente vai para o encerramento para que a todo 

mundo possa organizar o tempo porque a cerimônia já está muito longa. Com a palavra 

o Marcelo Zelic.  
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O SR. MARCELO ZELIC – Boa tarde a todos. Adriano, Dra. Rosa Cardoso e 

os demais membros da mesa. Eu pedi a palavra para levantar uma questão com relação a 

uma sugestão para a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, e colocar um pouco 

sobre o que a gente tem visto com relação à pesquisa, povos indígenas e a ditadura 

militar, subsídios da Comissão da Verdade, 1946-88.  

O tema que começou com um contato de um pessoal indígena ao grupo Tortura 

Nunca Mais de São Paulo tem se mostrado uma grande surpresa o volume de violações 

de direitos humanos que ocorreu no Brasil ao longo desse período, não só na ditadura 

militar, ao longo desse período. Enquanto por exemplo, a Ana Rosa, Wilson Silva e os 

demais companheiros se batiam nas cidades, ou a turma do Araguaia lá dentro da mata 

para tocar uma resistência, o interior do país fervia em violência. Fervia em massacres 

em forma de assassinatos de lideranças e também de aldeias inteiras para se poder 

desenvolver remoções forçadas, para se poder desenvolver os projetos grandiosos de 

desenvolvimento do país, a ponto de na questão indígena vários antropólogos 

indigenistas viverem em crise de consciência com relação ao seu trabalho de 

aproximação com os índios que deveriam ser apaziguados, pacificados, porque eles se 

sentiam verdadeiros coveiros. A partir do primeiro contato o que se seguia ali, os Avá 

Canoeiros e vários outros povos foi um massacre sistemático, uma redução de 

população indígena do Brasil que tem se mostrado, Dra. Rosa Cardoso, também um dos 

temas que não é um apêndice dentro da Comissão da Verdade, mas sim algo que vai 

brotar de um profundo desconhecimento da grande maioria da população com relação 

ao que passou com os índios e quiçá a gente logre mexer nesse assunto, ir a fundo nele, 

poder com isso proporcionar os povos indígenas, as nações indígenas que sofrem. As 

perseguições, as mesmas perseguições, os mesmos assassinatos, o mesmo tipo, por 

exemplo, recentemente saiu a notícia e o Estado brasileiro está tendo que responder com 

isso junto com a Venezuela de uma aldeia inteira indígena Yanomamis que foram 

massacrados por garimpeiros brasileiros na fronteira com a Venezuela, e os métodos 

usados estão descritos no discurso de um Deputado da Arena de 1967 aonde ele conta o 

mesmo modo operante. Acho que o Fon foi muito feliz de contar o que se passa em São 

Paulo hoje, porque de fato a gente tem isso.  
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Quando a gente sabe que esse tema é um tema tabu não sociedade. É um tema 

em que as forças que promoveram isso tendem a deixar esse assunto embaixo do pano. 

A gente vê, por exemplo, uma discussão na imprensa sobre o caso dos Waimiri Atroari 

em que até um membro da Comissão da Verdade inadvertidamente espero, chegou a 

dizer que o caso não seria apurado porque casos de rodovias não se trata de um 

confronto com o Estado. Imediatamente a gente encaminhou a Maria Rita Kehl que 

cuida do caso, uma foto de um documento produzido para a TV Brasil, uma foto de um 

bombardeamento.  

Existe a maloca do Waimiri e uma coluna de fumaça de quase 10 metros de uma 

bomba que foi atirada de cima de um avião lá na região para abrir a BR174. Ali 

morreram e desapareceram mais de dois mil Waimiri. O Antonio Carlos Fon faz um 

registro disso em livro, e nós localizamos várias fotos com isso e já enviamos a 

Comissão da Verdade.  

Na questão da Comissão da Verdade Estadual eu queria propor que a exemplo 

da Comissão Nacional da Verdade, se a gente pudesse ter um eixo indígena de trabalho, 

porque já temos denúncias de sete cadeias clandestinas espalhadas pelo Brasil, aonde 

índios que resistiam ao trabalho, resistiam a toda essa política de desenvolvimento. A 

questão da fronteira agrícola, dos grandes projetos, eles eram presos e encaminhados a 

esses lugares onde eles viviam sob-regime de trabalho escravo, forçado, e viviam sobre 

a base do tacão, da porrada, do isolamento, a ponto de ter descrições de dois índios que 

tiveram que passar no isolamento de um mocó dentro do KRENAC durante vários dias. 

Ao tirarem eles do isolamento esses índios saíram em uma desembestada para o mato. 

Podiam ter tomado tiros pelas costas, mas saíram loucos da vida por terem passado 

aquele tempo preso daquele jeito, apanhando e tudo mais.  

Nós temos tortura, desaparecimento forçado e o que é fundamental, os Guarani 

Kaiowá que vivem no Mato Grosso do Sul, uma situação deplorável de direitos 

humanos, uma alienação do Governo Federal em relação ao que se passa com eles, a 

gente tem, eu recebi em casa a coleta de um depoimento, Valdelice Veron, filha do 

Cacique Marcos Veron assassinado em 2003, cujo pai foi assassinado, cujo avô foi 

assassinado, uma família de Caciques cujo avô foi assassinado no mesmo dia e um 

outro irmão assassinado recentemente. Ela mesma ameaçada de morte. Ela descreveu e 
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esse material foi entregue decoupado, sistematizado as violações de direitos pertinentes 

a Comissão da Verdade e as de hoje no tempo da democracia, a gente listou mais de 30 

ocorrências no depoimento dela, aonde ela narra, por exemplo, o desaparecimento 

forçado da família de um parente seu que foi preso seis vezes na cadeia de Ilha do 

Bananal, e depois na sexta vez ele e a família inteira desapareceram. Vários casos de 

aldeias inteiras desaparecidas onde os agentes que faziam isso eram pessoas ligadas à 

segurança privada dos fazendeiros e as pessoas vestidas de farda que iam lá. Estupros e 

vários outros tipos de casos.  

Então, eu venho aqui em nome do Tortura Nunca Mais, Comissão de Justiça e 

Paz, Associação de Direitos Pela Democracia, e o trabalho de sistematização do 

Armazém Memória, colocar a necessidade de que esse tema não seja um apêndice 

dentro da Comissão da Verdade. Talvez seja um dos temas mais importantes a aparecer, 

porque é um tema encoberto pela sociedade. É um tema tabu, um tema escondido 

porque mexe com madeireiros, seringueiros, mineradoras, latifundiários, com Forças 

Armadas e políticas de Estado. Então, não me assusta, por exemplo, as pessoas 

responderem a pressão dizendo, vamos fazer casos exemplares do assunto porque é 

muito amplo. Eu acho que é uma grande derrota para o país a gente se fixar em uma 

questão tão séria como a violação dos direitos humanos dos indígenas do Brasil. uma 

população que segundo Darci Ribeiro, em 1963 havia 300 mil pessoas, e eu estou 

checando esse número e é muito difícil porque o IBGE nunca tabulou índio.  

Em 1968 são apontados em discursos de Deputados 80 mil pessoas. O que nós 

estamos falando? Para esse estudo nós levantamos e mapeamos as Comissões de 

Educação, a Comissão, Dra. Rosa Cardoso, está no Congresso Nacional e nós temos três 

CPIs feitas ao longo desse tempo de 46 a 88 que poderiam dar informações sobre o 

assunto, que precisam ser digitalizadas, totalizando ali em torno de 25 mil páginas de 

documentos, nós temos um volume de material no Museu do Índio. Recentemente foi 

localizado um documento perdido, conseguimos localizar um documento perdido há 

mais de 45 anos cujo é resultado da Comissão de Investigação do Ministério do Interior, 

de 1967, 68. Essa Comissão apontou tanto a corrupção financeira do antigo e extinto 

serviço de proteção ao índio quanto às violações de direitos humanos que aconteciam 
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ali, inclusive narrando determinados instrumentos de tortura que nunca foram narrados 

no Brasil Nunca Mais que eram usados no Rio Grande do Sul.  

Então, nós temos uma situação que botaram fogo no Ministério da Agricultura 

para queimar as provas referentes à corrupção de dinheiro e desapareceram com o AI-5 

do Relatório Figueiredo. Hoje encontramos esse relatório e estamos trabalhando em 

cima dele. Já conversei inclusive com o Adriano que nós precisamos digitalizar esse 

material com muita urgência, porque é um material único, original e de muito risco e já 

foi penteado pela FUNAI antes de vir para cá ou por outro órgão antes de ser entregue 

onde ele está depositado.  

Então, eu queria deixar aqui essa questão dos indígenas como um esforço para 

que o Brasil, na Comissão da Verdade nesse período, passe a limpo sua história inteira e 

não trate essa questão indígena como um apêndice, como um ponto menor dentro da 

Comissão da Verdade. E que a Comissão Estadual, a gente possa desenvolver um eixo 

específico indígena, porque das sete cadeias clandestinas indígenas que a gente tem 

indícios dela, porque ainda é fase de indícios, estamos levantando e mapeando, temos 

que trabalhar com muita seriedade, muita calma com isso antes de dizer, duas delas se 

encontram no Estado de São Paulo. Uma delas foi uma das principais cadeias indígenas, 

a Valdelice Veron fala que vários parentes seus da etnia guarani kaiowá foram presos e 

enviados aqui para duas cadeias. Isso de 46 a 67 quando depois o KRENAC em Minas 

Gerais vira a cadeia principal da ditadura, isso coordenada pela Polícia Militar de Minas 

Gerais.  

Então, é isso que eu tenho para falar, fica a sugestão. O trabalho é um trabalho 

conclamativo. E a gente conclama a todos para que possam colaborar. Eu me esqueci de 

colocar aqui recentemente a Koiononia com o Padilha e o pessoal que participa da 

Instituição aderiu ao trabalho e vão levar esse trabalho junto ao Conselho Mundial de 

Igrejas para que a gente possa, como o Brasil Nunca Mais desenvolveu o seu trabalho, 

desenvolver a partir dessa metodologia uma leitura colaborativa desses documentos, 

extraindo de dentro deles todas as violações de direitos humanos contra a população 

indígena na esperança de que isso possa servir para coibir e mudar a atitude dos 

fazendeiros, dos Governos, das políticas que estão sendo desenvolvidas com relação à 

questão e o critério de desenvolvimento. Não é possível que os indígenas hoje 
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continuem sendo abatidos à bala, como se fossem bichos, como se tem acontecido em 

várias partes do Brasil. o caso Potiguara, por exemplo, onde há um mês e meio, dois, o 

Cacique Potiguara Genivan foi assassinado com dois tiros na cabeça que acabou de 

fazer a retomada de suas terras. Terras essas que foram desmembradas pelas Forças 

Armadas na Bahia de Traição, ocupando aquela região e tomando do povo potiguara 14 

mil hectares de terra e dando essa terra para os latifundiários, o pessoal que cuida da 

cana, o pessoal que mexe com minério, desmembrando ali a força, à bala, e 

(ininteligível).  

Sugerimos a inclusão para a Maria Rita Kehl, tanto dos casos guarani kaiowá 

que é gravíssimo, cujo material já foi entregue ao Ministério Público Federal na pessoa 

do Procurador Federal de Direito do Cidadão e que hoje encontra-se na sexta Câmara 

para ser apurado tanto na questão da ditadura militar quanto das violações de direitos 

humanos feitas durante a democracia. A barbaridade é muito grande. Então, obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Marcelo. O 

primeiro fato era a gente pegar o livro do Fon, reeditar esse livro do Fon, trazer a tona. 

Eu acho que era uma questão muito importante.  

Então, para concluir eu queria pedir a Criméia fazer sua fala em relação à 

documentação, aos atestados de óbito. Só queria dizer uma coisa, Criméia, a assessoria 

da Comissão para o jornalista e para os demais interessados separou alguns casos de 

desaparecidos políticos que constam nos relatórios dos militares confrontando alguns 

dados. É evidente que o original do relatório está à disposição de qualquer pessoa 

interessada aqui no escritório da Comissão da Verdade, aqui na Assembleia Legislativa. 

Mas depois da reunião a assessoria vai disponibilizar para os jornalistas e pessoas 

interessadas evidentemente, alguns casos que constam nos relatórios dos militares e a 

confrontação das informações. Com a palavra, Criméia.  
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A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA – Boa tarde a todos e 

todas. Eu vou falar sobre a questão dos atestados de óbito que veio a tona com a 

alteração que foi feita no atestado de óbito do Vladmir Herzog que eu não sei como 

ficou no final, mas eu acho que dizer que ele morreu em decorrência de maus tratos é 

muito pouco. Mas foi alterado. Eu acho que tinha que constar, morreu vítima de tortura 

e onde. Mas eu não sei como ficou porque o meu conhecimento é da imprensa. O que eu 

li a respeito do João Batista Drummond eu acho que ficou bem melhor porque está 

escrito que foi vítima de tortura, que veio a falecer no DOI-CODI, 2º Exército em São 

Paulo. E com essas notícias das alterações dos atestados de óbito também vi uma notícia 

do representante da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República dizendo o seguinte, que se 

cogitava alterar todos os atestados de óbito.  

Eu acho que nós temos dois tipos de atestados de óbito, um que já poderia estar 

sendo viabilizado a sua mudança. São daqueles casos que foram investigados pela 

Comissão Especial, que constava atropelamento, suicídio e outras coisas mais, e que a 

Comissão julgou porque quem investigou foram os familiares na verdade, e a Comissão 

Especial de Mortos e Desaparecidos julgou e considerou que foram vítimas do Estado. 

Morreram em decorrência de ações praticadas por agentes do Estado. Então, esses casos 

eu acho tranquilo que se mude porque as investigações foram feitas. Mas na questão dos 

desaparecidos, me preocupa muito. Como vai ser essa alteração? Eu trouxe aqui dois 

atestados de óbito que eu vou ler, de desaparecidos, como ficaram. Um é de André 

Grabois, meu companheiro, e que não tem causa morte, não tem quem atestou, não tem 

nada. Têm observações, registro de óbito lavrado nos termos do Artigo 3º da Lei 9.140 

de 04/12/1995 e conforme decisão do meritíssimo Juiz Corregedor Geral da Justiça Dr. 

Márcio Martins Bonilha, datado de 29 de janeiro de 1996. Andre Grabois desaparecido 

desde 1973 não deixou testamento, etc. etc. etc.  

Ora, como vai mudar isso se a Comissão da Verdade não investigar as causas da 

morte, onde morreu, etc.? 
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Um outro que está um pouquinho mais detalhado e se torna mais jocoso falar 

dele. É a Maria Lucia Petit da Silva, que foi citada aqui. Então, é o seguinte, eles até 

sabem a data, porque o cartório colocou a data, 16 de julho de 1972 em horário ignorado 

na localidade que aqui está um erro, que é Grota da Cigana, aqui é Brota da Cigana, na 

cidade de São Geraldo no Estado do Pará. O atestado de óbito foi firmado pelo Doutor 

ignorado, CRM ignorado, que deu como causa mortis, ignorado, e o sepultamento foi 

realizado em cemitério ignorado. Esse aqui, embora a perícia que se faz aqui no Brasil 

deixa a desejar porque ela não faz com o objetivo de levantar as possibilidades do 

crime, porque o STF julgou que esses crimes foram anistiados, mas esse caso, ela foi 

identificada, ela estava em um cemitério que não é ignorado, Cemitério Xambioá, ela 

foi identificada, ela estava, tinha projétil de arma de grosso calibre, quer dizer, não foi 

uma morte natural, foi uma morte por arma de fogo. Ela estava envolta em tecido de 

para quedas em uma região que não têm paraquedistas, não tem nem aeroporto. Existe 

aeroporto de teco-teco. E continua isso no atestado de óbito. Eu acho que como a gente 

levantou a questão da Ana Rosa Kucinski e outras questões, essa coisa precisa ser 

mudada, mas para serem mudadas precisa de investigação. Nós não podemos conviver 

com atestado de óbito que tudo é ignorado. Ou seja, quem matou essas pessoas em 

última instância foi a Lei 9.140 de 1995. Quer dizer, não existem culpados e não 

existem responsáveis. E isso tem que ter um fim e isso que a gente espera da Comissão 

da Verdade. Só isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estamos recebendo os 

dois atestados, de Maria Lucia Petit e dos irmãos. A Criméia entregou Jaime Petit da 

Silva, Lucio Petit da Silva, Andre Grabois e Maria Lucia Petit.  

Idibal, faz uma fala para a Dra. Rosa se preparar para fazer o encerramento. 

Assim como a Dra. Rosa representou um momento muito importante na vida de tanta 

gente, o Idibal também representou. Inclusive o Idibal conversou muito com o Edgar de 

Aquino Duarte no porão do DOPS. Ele estava com escorbuto, estava sem gengiva e a 

noite ele conversava com o Idibal na grade. Idibal.  
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O SR. IDIBAL PIVETTA – Bom, hoje eu estou com alguns problemas aí, nem 

queria falar. Mas queria proceder não uma saudação, mas um abraço de boas vindas à 

companheira Rosa, com a qual nós tivemos oportunidade de conviver no período mais 

terrível da ditadura militar, e aprendemos com ela uma palavra que hoje foi dita aqui 

inúmeras vezes, coragem, coragem e coragem. Eu tenho certeza que ela ficou abalada 

com várias coisas que foram ditas aqui. E eu fiquei muito abalado ao escutar o que está 

acontecendo com os índios, e aconteceu já com os índios nesse país. Não tinha noção 

exata, sabia muito vagamente do que acontecia, e isso é uma porrada para dizer assim. É 

uma porrada, um negócio terrível. Nós estamos levando para a Comissão Nacional da 

Verdade uma coisa sobre a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que é um 

departamento que existe até hoje, e que funciona nas dependências do Palácio do 

Planalto, perpassando pelos Governos de Itamar Franco, FHC, Lula, e existe ainda e 

funciona no Palácio do Planalto. Não estamos procedendo nenhum julgamento de valor 

da atual Presidente da República. Eu acho que ela como outras pessoas têm que, com o 

Ministro da Justiça, nosso companheiro, tem que estar sabendo como pode existir nesse 

ano, nessa atualidade, um departamento que fiscaliza as pessoas, que acompanha 

telefonemas, faz a seguição, seguindo as pessoas, que examina a sua correspondência. E 

esse departamento existe com vários nomes, desde 1948 na época, antes até da época 

que Monteiro Lobato foi preso. Eu pedi um habeas data em meu nome. Logo no dia 

seguinte a promulgação da Constituição e esse habeas data veio com os seguintes 

informes, que eu tinha sido Presidente do Centro Estudantil do Colégio Bandeirantes em 

1950.  

E de lá vinha 55 páginas até a data do pedido de habeas data. É lógico que é 

terrível que essa Comissão tenha alguns poderes, e nós confiamos nela. Agora, não pode 

extrapolar. Então, nós temos que acompanhá-los e saber das suas limitações porque se 

for por passado, por atitudes, por tomada de posições sem dúvida eles vão caminhar na 

direção de tudo que está errado. Mas não seria possível em um país de 200 milhões de 

habitantes. Mas sim uma coisa, a gente tem que dar a essa Comissão, apoio, apoio e 
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apoio. Porque quando se sente pulsar no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada 

enquanto se vai lutar.  

Obrigado.  

 

 

A SRA. ROSA MARIA CARDOSO – Adriano, eu agradeço muito você ter 

chamado o Idibal para falar, eu até queria poupá-lo porque quando você disse que 

estava me dando um tempo, eu achei que não era justo. Mas eu acho que o Idibal tinha 

que falar mesmo porque foi uma fala extremamente inspiradora. Eu queria dizer a vocês 

que eu tomo como interpelações e não como elogios tudo que vocês disseram em tom 

de elogio ao meu respeito. De coragem. Não é verdade que eu seja uma pessoa tão 

corajosa. Eu sou uma pessoa que eu levo muito a sério as missões que eu recebo. E 

quero levar essa também que é essa da Comissão da Verdade,  

Queria dizer que eu ouvi com muita atenção tudo que foi exposto aqui, que eu 

peço ao nosso assessor de imprensa que trabalha tanto, que é tão incansável, a quem eu 

quero proteger sempre depois das sessões de trabalho que nós temos. Eu vou junto e 

digo, não fique trabalhando tanto. Almoce, jante, vamos sair. E ele me diz, não, mas eu 

não terminei meu trabalho. Então, eu digo, está bem, fique.  

Mas eu quero dizer que hoje, trabalhe para Brasília. Eu gostaria muito que na 

cobertura que nós déssemos a essa sessão, ficassem registradas todas as questões que 

foram colocadas aqui. Ficassem, claro que não vão ficar com a profundidade, com a 

intenção que essas questões foram colocadas. Mesmo que elas pareçam, aqui eu não vi 

nenhuma crítica a Comissão da Verdade. Eu vi expectativas, eu vi responsabilidade 

cobrada, eu não sei como algumas questões são dilemáticas, como a Criméia suscitou 

aqui. Essa Lei realmente foi uma solução, mas é um grande problema também. Foi uma 

solução para resolver certas pendências, mas é um problema, um problema que interfere 

inclusive hoje na ação do Ministério Público quando vai acionar as pessoas por 

sequestro. Então, nós temos que talvez explicitar a compreensão que deve ser dada a 

essa Lei.  
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A Comissão da Verdade talvez deva fazer uma reflexão. Não uma reflexão 

extensa, mas sobre a compreensão que ela foi uma solução política para tais efeitos, mas 

que ela não vale para tais outros, obviamente. Porque ninguém pode se sentir enganado 

por uma solução que é para resolver política, para resolver certos efeitos. Talvez a 

Comissão da Verdade tenha que pelo menos apresentar a análise a esse problema. A 

questão está colocada, eu acho que é uma das questões mais importantes que foram 

colocadas aqui. A questão do massacre das nações indígenas, dos povos indígenas, 

também eu acho que está assumida pela Comissão. Eu não sei se com toda a força que 

essa questão exige, porque a Comissão também é uma Comissão de sete pessoas, 

repartida por mais que tenha as assessorias, mas elas trabalham no ritmo e sobre a 

dependência desses coordenadores, a questão exigiria talvez um trabalho muito maior. 

Mas eu posso dizer que a Maria Rita Kehl está muito empenhada nessa questão. Ela está 

muito interessada nessa questão, ela assume a gravidade dessa questão como uma 

questão, e nós também da Comissão, eu já imediatamente junto dela, outros 

convencidos e se dobrando a insistência dela por entender que essa questão é uma 

questão de violência mais larga, que atravessa. A violência ocorrida durante o regime 

militar é apenas o capítulo de uma violência constante que vem desde outras épocas, 

mas isso não significa que nós não tenhamos que apurar a violência cometida durante a 

ditadura militar e pelos projetos da ditadura durante a questão indígena. Isso não 

significa que nós não examinemos a questão agora, porque como vocês sabem, a 

Comissão da Verdade não somente avalia o que aconteceu e divulga o que aconteceu, 

tem como finalidades essas esclarecer o que aconteceu, mas também faz 

recomendações. Recomendações sobre o presente. Vocês viram que a Maria Rita 

mesmo escreveu um artigo sobre essa questão da postura do Governo do Estado em 

relação às matanças que tem ocorrido aqui. Eu imagino que vocês tenham lido esse 

artigo.  

Então, eu digo a vocês já encerrando a minha fala porque já está tarde e eu não 

sei se teremos uma reunião menor de trabalho, uma reunião mais operacional, estou 

disposta, fico até amanha então não tenho horário para disponibilizar para uma 

conversa. Mas já encerrando eu quero dizer que recolho todas as questões que vocês nos 

trouxeram, peço outra vez que na nossa nota, na nossa cobertura sobre essa reunião a 

imprensa, que essas questões sejam mencionadas. Tenham elas a dificuldade que se 
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possa imaginar a respeito de sua solução, mas são questões que foram lançadas e que 

precisam ser discutidas e precisam ser levantadas pela Comissão da Verdade.  

Então, eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram aqui de participar 

da Comissão da Verdade pensando com vocês, sobre esse conjunto de problemas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acho que nada mais a 

dizer, agradecendo a presença de todos e principalmente o trabalho. Eu já vi como 

trabalha o seu assessor de imprensa. E agradecer toda a assessoria da Comissão. 

Obrigado. A sessão está encerrada. Obrigado.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

19/12/2012 

 

 

O SR. - O Dr. Luiz Moreira Gomes Junior é graduado em Direito pela 

Universidade Federal do Ceará em 96, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal 

em 99 e Doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas em 2007. É diretor 

acadêmico da Faculdade de Direito de Contagem e tem experiência ainda na área de 

filosofia e ênfase na Filosofia do Direito, Teoria da Constituição e Teoria do Estado. E é 

um membro sub judice do Conselho Nacional do Ministério Público, graças ao nosso 

querido Procurador Geral. E sem mais delongas eu vou pedir ao companheiro Del Roio 

que esteja aqui coordenando os trabalhos, e pedir ao companheiro Luiz que esteja aqui.  

 

 

O SR.  JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Boa noite companheiros, amigas, amigos. 

Por três minutos vamos deixar a palavra (ininteligível) e depois eventuais perguntas, 

opiniões dos que estiverem.  

Quando nos pediram para fazer esse livro, foi feito pela (ininteligível) 22 que faz 

parte do grupo, que era de uma subdivisão da Play, uma outra editora que publica 

edições menores da resistência da ditadura militar. Eu olhei, vi e fiquei bastante 

impressionado porque a parte, foi um trabalho complexo de recolher, escolher esses 

artigos que são artigos, estudos feitos por uma série de estudiosos do Direito e de 

diversos países dos EUA. Não é um livro fácil, mas é um livro necessário e importante. 

Fiquei bastante chocado porque a maioria dos arquivos da Europa, eu tive uma 

participação, também lá esse momento de tentar implantar uma política não liberal para 

dar liberdade o máximo possível ao grande capital, é necessário instruir o Estado 

(ininteligível).  
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E para destruir o Estado é necessário destruir a política. E os métodos usados, 

normalmente vitoriosos, são normalmente de destruir os partidos, destruir sindicatos, 

destruir movimentos organizados de massa, criando a (ininteligível) e a facilidade, 

usando a grande imprensa e usando muitas vezes também a Justiça. A Justiça é algo 

necessário, faz parte do próprio Estado. Quando nós temos um Estado forte, nós temos 

uma Justiça forte. Mas nós queremos também um Estado extremamente forte. Nós 

queremos um Estado democrático que atenda os interesses das amplas massas, e que 

exprimam a vontade das amplas massas, sobretudo aqueles setores das massas que 

sempre estiveram marginalizados. E isso vale também para a Justiça.  

Quando é o contrário, representa um conflito seriíssimo que atravessa a América 

e a Europa. Por isso é importante o parecer dos europeus, porque através de ideias 

jurídicas eles terão mais ou menos a isso que eu estou dizendo agora. Na America 

Latina existe esse ataque quando se trata de destruir a figura de Chávez ou de 

(ininteligível) quando se trata de ridicularizar aqueles partidos que mantém aquelas 

estruturas, aqueles movimentos sociais, e sempre com métodos bastante parecidos. 

Grande imprensa, controle da grande imprensa, controle de setores do próprio Estado 

que não é somente da parte jurídica e de outros setores que sabem trabalhar muito bem 

dentro do Estado e muitas vezes nós não sabemos trabalhar bem. Temos que reconhecer 

isso. E hoje nós estamos nesse conflito no Brasil. eu acho que é um conflito que nós 

podemos vencer sem dúvida nenhuma. Não tem avançado dentro da população a ideia 

de que a (ininteligível) dos partidos que eles gostam tem que ser feitas. Mas por 

enquanto em outros países passaram, na Europa passou. Em outros países nós não 

estamos vendo isso. Nós temos exemplo de Honduras e Paraguai e deve sempre nos 

deixar alerta sobre isso.  

Não é o meu papel. Estou aqui só dizendo umas palavras, mas a minha vida me 

obriga. É uma questão social. Eu gostaria que, em toda essa luta existe a particularidade, 

o minúsculo, a célula. Eu gostaria de dar um imenso abraço ao José Genoíno e ao José 

Dirceu que se encontram aqui presentes e estou absolutamente convencidos que são 

vítimas desse grande embate, dessa grande luta. (ininteligível).  

Quero agradecer pelo esforço que você fez. Faz parte dessa construção e desse 

avanço no seu setor e na sua área específica. É um livro importante. Existe, mas 
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importante que tenha circulação nacional e que sirva de instrumento para democratizar 

não só essa batalha, mas também a Justiça. E esse (ininteligível) muito obrigado.  

 

 

O SR. LUIZ MOREIRA GOMES JUNIOR – Eu gostaria de agradecer ao Dr. 

(ininteligível) e o livro ficou muito bonito. Queria agradecer à (ininteligível) e aqui 

saudar especialmente o Presidente José Genoíno e o Presidente José Dirceu. Eu digo 

que a trajetória de vocês dois representa a reconquista da democracia no Brasil. um país 

que poucas vezes em sua história conviveu com a democracia. E esse convívio com a 

democracia no Brasil ou a falta de democracia no Brasil, que é o que nós 

fundamentalmente temos história de vocês dois representam a conquista do Brasil. um 

país que teve esses regimes de ascensão, teve no Direito, portanto no Judiciário e no 

Ministério Público parceiros de primeira ordem.  

Esse livro então, eu vou tecer rápidas considerações sobre o livro e sobre 

judicialização da política no Brasil. o que nós temos em jogo? Nós temos um processo 

altamente sofisticado de dominação das consciências, que tem segundo eu vislumbro, 

dois grandes marcos. Um marco internacional que é a vitória norte americana na 2ª 

guerra mundial que torna possível estabelecer o domínio sobre a política e sobre a 

fragmentação política na Europa com a criação dos Tribunais constitucionais. Porque se 

nós tivemos a época na Europa do entre guerras o surgimento de vários movimentos que 

celebravam a fragmentação, a pluralidade, todas aquelas bandeiras que foram, que 

surgiram com a revolução russa e que significavam uma resposta social democrata da 

Europa ou aos problemas que a revolução francesa ou que o iluminismo não foi capaz 

de resolver na Europa nós tivemos uma espécie de revolução institucional que resultou 

o retrocesso das democracias com a utilização dos Tribunais constitucionais que é uma 

conquista, que é uma criação, por um lado se for uma criação norte americana, um golpe 

a democracia norte americana dado à democracia dos EUA, que eles imaginavam 

(ininteligível) liberdades pela criação daquilo que se chama nos EUA de judicial review 

que é uma revisão judicial sem previsão legislativa. Previsão legislativa essa que 

significa democracia, significa a manifestação das liberdades em exercício ou o ferrolho 

as liberdades que foi imposta pelas Supremas Cortes dos EUA.  
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E na Europa foi justamente ao contrário, nós tínhamos um pleito (ininteligível) 

esquerda porque nós, sobretudo depois da Constituição, da promulgação da 

Constituição que é obra da política, qual é o grande paradoxo da democracia brasileira? 

É que vocês conquistam a democracia. Portanto, a política conquista a democracia, se 

auto incrimina, incrimina ao processo de incriminação da política por ela mesma e se 

estabelecem dois grandes atores que passam a mediar às saídas democráticas, que são 

por um lado o Ministério Público e o Poder Judiciário que são coparticipes da ditadura. 

Um grande problema no Brasil, José Genoíno e José Dirceu, é que nós estranhamente 

fizemos coincidir o Estado de Direito com democracia. Como se não fosse possível 

existir Direito sem liberdade. Todas as ditaduras brasileiras foram extremamente 

jurídicas para negócios jurídicos e a última ditadura se efetivou não apenas conforme as 

Leis, mas conforme a Constituição. E hoje os juristas e os Professores e a Academia 

Brasileira faz coincidir propositalmente democracia com Direito. Isso é um grande 

equívoco conceitual que faz, que aniquila qualquer possibilidades de transformação 

social que não seja mediante o Direito.  

Então, quais foram os grandes problemas para nós caminharmos para o final? O 

drama é que ao fazer coincidir Estado democrático com Estado de Direito se joga a 

política fora. Por exemplo, se nós analisarmos os discursos do período Lula da 

Presidente Dilma, os discursos do Ministro da Justiça fazem estranhamente coincidir 

democracia com Direito. Isso é um grande equivoco porque nós estamos a estabelecer 

primado do Judiciário sobre os problemas políticos. Era como se todo o movimento 

político que era externo ao Direito fosse cortado pelos discursos jurídico dos Tribunais.  

O que nós tivemos? Com a Constituição nós transformamos toda aquela luta 

política, que a Constituição, aqui nós temos constituintes, a Constituição é um processo 

política de reconhecimento de Direitos, portanto, é a política que transforma pretensões 

em Direitos. E o que nós fizemos? Nós transformamos os Direitos (ininteligível) está 

claro aqui a tendência. Qual foi a tendência? Eliminarmos a política e criarmos uma 

hegemonia judicial. Uma hegemonia judicial sem precedentes.  

Eu, para terminar eu concluo dizendo o seguinte, é preciso que o mesmo motor 

político que constituiu a democracia no Brasil se dedique agora a rever todas essas 

armadilhas que o Direito criou para a política. Uma das grandes armadilhas foi 

justamente a criação no nosso Governo da súmula vinculante. A súmula vinculante 
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significa Presidente Genoino, o estabelecimento de uma supremacia judicial sobre o 

Executivo. Porque uma decisão do Supremo vincula a administração direta a 

administração indireta. Então, faz todo o sentido que o Supremo nesse sentido se passe 

a invocar a última palavra. Ou como quer o realismo jurídico norte americano que a 

Constituição passe a ser aquilo que o Supremo disse que é a Constituição. Então, esse 

laboratório de judicialização da política que teve no Brasil a Justiça Eleitoral como seu 

laboratório. A Justiça Eleitoral passou a um só tempo a legislar, a executar as eleições e 

a criminalizar a política. Hoje uma campanha Eleitoral que não tem um advogado 

contratado especificamente para defender o candidato que é virtualmente condenado. E 

como condenado não tem sucesso.  

Então, qual é o nosso grande passo agora? Desfazer as armadilhas que o Direito 

propositalmente estabeleceu ao Estado brasileiro. Eu sou Professor de Direito. Os meus 

colegas que estavam comigo que são hoje Promotores ou que são Juízes, eles são 

convictos de que a política é um ato de corruptos feito para corruptos e que é preciso 

que o Judiciário e o Ministério Público interfiram como forma de purificação. E essa 

purificação é tanto maior quanto mais o Ministério Público e a Justiça fizerem Justiça. 

Reparem que nós da esquerda durante muitos anos, nós fomos tentados a contornar a 

Lei. Eu me refiro aqui àquele movimento de Brasília chamado ‘Direito achado na rua’, 

que tanto alegrou o Direito no Brasil. qual é o estímulo? É que o Juiz deve fazer Justiça 

ainda que para isso ele descumpra a Lei.  

Então, esse é o ambiente que nós temos. Um ambiente de contorno a política, de 

marginalização e de criminalização da política e não é por acaso que nós estamos a 

assistir essa onda de arbitrariedades. Eu termino para dizer o seguinte, quando o STF no 

caso agora visando a Ação Penal 470 pleiteia a aplicação de normas ou a aplicação de 

sanções sem a necessária aprovação, ele tem um modelo específico que é a Suprema 

Corte dos Estados Unidos. Por exemplo, na vitória do George Bush, filho, quem deu a 

vitória ao George Bush foi a Suprema Corte. E como nós sequer articulamos uma 

perspectiva teórica capaz de fazer frente a isso, nós estamos verdadeiramente rendidos.  

Por exemplo, esse livro, esse debate sobre o poder que se dá aos Tribunais e ao 

Direito já é contestando o que estamos verdadeiramente (ininteligível).  
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O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Se alguém tem mais algum comentário ou 

alguma colocação a fazer sobre o livro, temos um tempinho ainda.  

 

 

O SR. – Eu quero fazer só mais uma pergunta. Eu não sei se sou adepto ou não 

da teoria da conspiração, mas é o seguinte, na década de 60 e 70 nós vimos na America 

Latina um processo de implantação de ditaduras pelo Império. Todos os países, em 

meados da década de 70 estavam com ditaduras militares aqui na América latina. E isso, 

com a política do (ininteligível) passou a haver uma política muito estranha. Honduras, 

Paraguai. Tem alguma coisa a ver com esse processo todo de descentralização da 

política? 

 

 

O SR. LUIZ MOREIRA GOMES JUNIOR – A criação dos Tribunais 

consonais são a política claramente norte americana. A criação dos Tribunais 

constitucionais são conhecidas como ondas. As ondas dos Tribunais constitucionais que 

primeiro surgiu na Europa pós-guerra. Alemanha por exemplo. Alemanha sequer tem 

uma Constituição. Hoje, em termos de Direito brasileiro, se você fala alemão você é 

potencial Ministro do Supremo. Todos eles adoram falar uma palavra em alemão. A 

Alemanha sequer tem Constituição, ela tem uma Lei Fundamental, porque a Alemanha 

dividida, se eu fizesse uma eleição, se fossem feitas eleições no Estado da Alemanha da 

época, a Alemanha seria altamente nazista. Então, o que os norte americanos fizeram? 

Puseram a Constituição, chamaram a Lei Fundamental e criaram o Tribunal como forma 

de estabelecer uma uniformidade contrária a adversidade da Europa. E aí nós tivemos 

uma série de ondas de criação de Tribunais Constitucionais. O nosso é um. O nosso é 

uma onda de Tribunal constitucional e eles têm inclusive um clube de Presidentes de 

Tribunais constitucionais que se reúnem frequentemente com a proposta de estabelecer 

uma espécie de política comum aos Tribunais constitucionais. Eu defendo que o Direito 

é incapaz de gerar inclusão. O Direito tal como ele é articulado, o máximo que ele pode 
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fazer é criar uma universalização dos Direitos para os grupos de iguais porque foi 

desenvolvido no Direito algo chamado de controle de constitucionalidade justamente 

por causa, que é a razão de ser desses Tribunais constitucionais, que é operar uma 

espécie de ferrolho que garante que as normas jurídicas sejam todas consequentes entre 

si.  

Por exemplo, a Alemanha (ininteligível) Tribunal constitucional em uma série de 

modelos para o mundo é capaz de gerar inclusão dos turcos, por exemplo. Então, quem 

faz a inclusão é a política. Só aqui entre nós que nós passamos a achar forma de política 

pública. Admitir que o Tribunal e o Ministério Público (ininteligível) em Lei, o 

Judiciário. Porque o máximo que o Judiciário pode fazer é tornar compatível entre as 

normas jurídicas tais propostas. Se você tem uma norma de inclusão radical, o Direito 

não é sequer capaz de captar. Só que entre nós ficou (ininteligível) dizer que cabe a 

(ininteligível).  

 

 

O SR. - (ininteligível) essa nossa reunião demonstra a capacidade de produzir 

isso em todo o país. (inaudível – fora do microfone). Nós temos que formar de baixo 

para cima entre os formadores de opinião (inaudível – fora do microfone). A fonte do 

poder passa a ser realmente o Judiciário e não a soberania popular e nem o voto. Se o 

Congresso aceitar que o Supremo pode (inaudível – fora do microfone), infelizmente 

acabou se retratando nisso e a questão da mídia é muito grave. Porque hoje mesmo teve 

a entrevista (inaudível – fora do microfone). Então, Genoino, eu acho que nós temos 

aqui uma tarefa grande pela frente, que não é só discutir a ação de execução penal 

(inaudível – fora do microfone). Realmente nós criamos um monstro que é o Ministério 

Público Federal e dessa forma de organização judiciária, que está se voltando contra 

nós.  

 

 

O SR. LUIZ MOREIRA GOMES JUNIOR – Eu fui Conselheiro do 

Ministério Público por dois anos. E o Ministério Público é a instituição hoje mais 
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primeira, a que desfruta de mais beneficies porque ele tem um orçamento altíssimo, é 

1.8 do orçamento do Estado, a verba do Ministério Público da União é de oito bilhões. 

Significa que ele tem mais verba do que as cinco maiores universidades públicas 

estatais do Brasil, atrás da Unicamp e a USP. Eles construíram centrais de inteligência. 

O que são centrais de inteligência, o guardião. O Ministério Público do Estado, o 

Ministério Público da União Federal, sobretudo, eles operam guardiões. Guardiões são 

operados por agentes do Exército. Agentes daquela central de inteligência do Exército 

que são refugos da força e que recebem uma integração para operar o guardião. O que 

faz o Ministério Público Estadual? Os Ministérios Públicos dos Estados no Brasil 

fizeram o seguinte, ele tem os Estados, o Estado de São Paulo como é fora de qualquer 

padrão, ela deve ter mais ou menos aqui na grande São Paulo uns 10 a 20 aparelhos de 

disputa (ininteligível). E esses guardiões são operados por policiais militares, são 

requisitados da Força e recebem uma gratificação que é muitas vezes maior que o 

salário que o cara recebe. Então, eles constituem uma força de inteligência própria. Vou 

dar um exemplo, o Ministério Público do Rio de Janeiro, só o Ministério Público 

Estadual do Rio de Janeiro tem policiais militares em número de 400 requisitados pelo 

Ministério Público, material, colete, armamento e gratificação. Esses caras nunca 

voltarão a falar (ininteligível) então, eles exercem, o Ministério Público de Minas, por 

exemplo, (ininteligível) pelo Ministério Público com a Polícia Militar sobre o controle 

do Ministério Público.  

 

 

O SR. – Agora dissolveu de Presidente Prudente porque escutou legalmente o 

Poder Judiciário descobriu que as mazelas do (ininteligível) estão desmontando, mas 

ninguém quer dizer quem é quem. Quem são responsáveis, mas eu acho que tem que 

fazer uma CPI na cidade de São Paulo.  

A Polícia Civil quer fazer a investigação sobre isso.  

 

 

O SR. – (inaudível – fora do microfone).  
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*      *      * 

CONVERSA PARALELA (sem condições de transcrever). 

*      *      * 

 

 

O SR. LUIZ MOREIRA GOMES JUNIOR – (ininteligível). Porque o 

Ministério Público (ininteligível) e ela tem autonomia orçamentária. Então, ela adquire 

qualquer equipamento sem restrição orçamentária. Não é ilegal você fazer 

(ininteligível). 

 

 

O SR. – (inaudível – fora do microfone). 

 

 

O SR. LUIZ MOREIRA GOMES JUNIOR – Eu não diria nem que são 

omissos nem subservientes. O problema é que nós criamos uma estrutura de dominação 

tal que as pessoas agem supondo ser correta aquela ação. Então, como é que você vai se 

opor se somos (ininteligível) isso parece ser paradoxal, e pode ser até non sense, mas no 

Direito não é. Porque no Direito as mentalidades que são construídas nas faculdades de 

Direito, e se você é contra, você é meio que marginalizado. O que nós criamos? Essa 

questão do monopólio judicial ou da supremacia judicial gerou muita riqueza aí. 

Primeiro, nós nunca tivemos tantas faculdades de Direito no Brasil. então, nós criamos 

pleno emprego para a Jurídica. Toda universidade tem na cúpula alguém do Direito no 

papel de Pró Reitor, é um cargo privativo do Direito. Os advogados nunca ganharam 

tanto dinheiro, porque toda ação catastrófica do Ministério Público gera muitos bônus 
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para os advogados. Então, se criou um sistema do ponto de vista racional de uma lógica 

de atuação perfeito. Porque não há crítica Paulo, sobre o que está acontecendo? Eu já vi 

que você publicou só sobre essa questão da cassação de mandatos, duas ou três colunas. 

Porque ninguém do Direito fala? Porque no geral isso pode gerar prejuízo. Estou 

falando financeiro, porque o cara pode ser entendido como alguém fora do sistema e 

isso pode prejudicar sua causa.  

Nós criamos uma estrutura tal. E outra coisa, nós não podemos esquecer que 

esse projeto foi feito por nós de esquerda. Eu conversava com o Genoino hoje de 

manha, por exemplo, desde a conquista da democracia todos os Presidentes da 

República foram sujeitos a impeachment no Brasil. fora Collor, fora FHC, fora Lula. E 

nós sempre tivemos no Direito parceiros preferenciais. O Gilmar Mendes com o qual eu 

tinha uma relação, não tenho mais, chegou a dizer para um amigo nosso do Ministério 

Público o seguinte, vocês se acostumaram e gostaram de depor o Presidente, quando 

eles depuseram o Collor, eles acham que a deposição foi judicial. Vocês não vão depor 

o FHC. E o Gilmar a época AGU, chegou a dizer que o Judiciário se tratava de um 

manicômio. Manicômio Judiciário. Nós da esquerda não fazemos isso.  

Qual é a crítica que é feita as estruturas judiciárias pela esquerda? Quase 

nenhuma. São pouquíssimas vozes que se levantam contra o (ininteligível) porque nós 

utilizamos esse aparato como um aparato de dominação ainda que das consciências, mas 

nós o utilizamos. E de (ininteligível) da política. Quando nós queríamos anarquizar o 

Governo político, se vazava algo para se ter um inquérito aberto contra x ou y. Então, 

nós criamos. O Gilmar tinha razão. No Brasil o Ministério Público se acostumou a 

tomar o poder. Agora o Supremo. O Supremo está dizendo que pode tudo. Se a decisão 

do (ininteligível) qualquer uma que for, foi um avanço (ininteligível) mesmo assim terá 

sido um retrocesso democrático enorme porque se admitiu por cinco a quatro que o 

mandato pode ser caçado. Então, isso pode tudo. Ele não pode. Mas quem é que vai 

dizer? 

 

 

O SR. – Porque hoje tem a (ininteligível) e as pessoas tão com vontade 

(ininteligível) interesse político com voto. Eles têm uma maioria para fazer o que eles 
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querem, e a sociedade está absolutamente perplexa. Ou está ausente ou está 

absolutamente olhando e estão assim.  

 

 

O SR. – Não é por acaso que a ação (ininteligível) foi construída com base no 

combate a corrupção.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Deixa eu passar...  

 

 

O SR. - (inaudível – conversa paralela), usar mesmo o poder do Governo e 

colocar o modelo como opção para as pessoas que começarem a ficar curiosas a 

procurar (ininteligível) e entender o que o Professor está falando aqui, pouca gente vai 

ficar sabendo a não ser que ele compre o livro e algum de nós divulgue. Isso é muito 

pouco.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – (ininteligível) vamos fazer esse giro e depois 

você responde setentrionalmente o todo. Nós temos um tempinho, vocês também, para 

conversar um pouco com ele honestamente, lá embaixo.  

(inaudível – fora do microfone) mas eu acho que tem uma outra questão 

importante que nós deixamos passar, que é o ativismo Judiciário do Supremo hoje 

qualquer questão na sociedade tem que ir para o Supremo. A população inclusive deve 

ir para o Supremo. A população está fazendo com que haja uma legitimação do próprio 

Supremo na nossa vida, na nossa sociedade. Ou seja, ele Supremo que vai decidir o que 

nós cidadãos temos que fazer? Nós não temos mais autonomia? (ininteligível).  A 
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judicialização da política, o ativismo Judiciário do Supremo. Isso a meu ver vai retundar 

com a (ininteligível) com o poder que você mencionou soberano maior dos demais 

poderes do Estado o Executivo, o Legislativo e a meu ver também com interferência da 

política. Não vou estranhar quando nós estivermos vendo o dia a dia do povo, o 

Presidente do Supremo sendo chamado de caçador de corruptos, sendo que lá fora já 

fomos chamados de caçador de marajás. Queria que você falasse lá sobre esse ativismo 

aí do Supremo.  

 

 

O SR. – Boa noite. Na realidade é o seguinte, eu acho que quando a gente fala 

do Estado e percebe todas as movimentações, nós estamos falando da disputa dos 

poderes do Estado. E eu acho que a gente acumulou durante muito tempo alguns 

espaços sem que a gente ao disputar o Estado, a gente elencava pautas ou elencava 

alguns inimigos ou algumas bandeiras. Exemplificando melhor, quando a gente estuda 

um Estado democrático, mas que é burguês, quando a gente fala, por exemplo, da terra a 

gente elenca a reforma agrária enquanto disputa, enquanto classe organizada. Quando a 

gente coloca a questão das cidades, nós colocamos a área como urbana. Na política, 

olhando mais para o executivo e o Legislatura, nós colocamos mais Conselho a reforma 

política. Enfim, nos debates das comunicações a gente coloca a democratização das 

comunicações, tudo isso como uma forma de disputa de poder tanto de hegemonia 

social como hegemonia do Estado. E a pergunta é, na área jurídica, no sistema 

Judiciário, no Poder Judiciário eu acho que a gente acumulou enquanto esquerda a 

teoria de que é um instrumento burguês de dominação. Mas eu acho que é uma forma de 

debate. Qual é a forma do Judiciário que nós precisamos elencar e colocar enquanto 

bandeira. Então, eu queria que já meio que colocasse um pouco isso, as alegrias daqui 

(ininteligível) e ele dizia o seguinte, para provocar um impedimento de consumo que é 

um (ininteligível) do meu sogro, ou na verdade ser constituído nos autos como 

advogado e evidentemente isso vai trazer problema formal para ele. E ele vai ser 

julgado e impedido. Seguindo a risca dessa teoria que é (ininteligível). Então vale para 

Chico e não vale para Francisco. E também uma série de coisas que a gente precisa 

debater com mais profundidade. Dois eram os requisitos para ir ao Supremo. Reputação 

ilibada e reconhecimento jurídico. Ao que parece, enfim, (ininteligível) em alguns 
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outros dois. Não são homens melhores do que nós. Está na hora de a gente enfrentar 

esse debate. Tem vários erros que com certeza a história depois vai comprovar que são 

opções. Mas obrigado.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – (ininteligível) dois inscritos, o Genoino e o 

(ininteligível).  

 

 

O SR. – Posso só fazer uma observação? Isso que está acontecendo não é uma 

conspiração em curso. Isso que está ocorrendo é um processo político, porque as 

mudanças que estão ocorrendo no mundo, particularmente na América do Sul e no 

Brasil foi fruto da soberania popular. Ou através do voto ou através dos enfrentamentos 

populares. Então, o principio que o poder emana do povo (ininteligível) e quando 

enfraquece esse princípio, que é o princípio da supremacia judicial, porque a supremacia 

judicial não emana do voto. Nunca esqueço que uma vez eu brigando com o Ulisses, eu 

brigava muito com (ininteligível) mitigamos, comunicações deu zero a zero. Nem tem o 

relatório da (ininteligível) e o Judiciário nada? E ele disse, lá não tem rampa menino. 

Não tem rampa, e se tem rampa o povo vota.  

(ininteligível) então, você cria uma cultura do medo, da perseguição, da 

espionagem e você não sabe aonde vai. Aí você paralisa a política. Aquela política que 

produz o futuro, que quebra a cabeça, que produz (ininteligível) é um problema grave. E 

só para lembrar vocês, eu acompanhei muito isso. O Supremo disse que coligação é um 

crime. Mas quem foi que acompanhou por falta de barreira? (ininteligível). 

 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ LUIZ DEL ROIO – O Governo europeu disse, 

nós não aprovaremos mais referendo. Está aprovada a Constituição tal como é. Quer 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



14 
 

dizer, você pode fazer qualquer coisa na vida. Desculpe, não falo mais, tentando ser 

rápido e depois espero resposta. Por favor.  

 

 

O SR. – É o seguinte, eu penso que tenha mais lenha, eu acho que tem um 

motivo que envolva mais interesse econômico. Eu estava falando no início, eu estava 

lembrando que eu sou meio fanático por Apple. E a Samsung e Apple estão brigando 

(ininteligível) e as Cortes decidem se naquele país o Iphone ou o Galaxy vai ser 

vendido. A Apple acusa a Samsung de ter vendido a patente do Iphone. Então, na 

Alemanha, por exemplo, a Apple é proibida de vender Iphone, só vende Samsung, e 

quem decide isso na maioria dos países são as Cortes. Aqui nesse país a Apple e a 

Samsung são proibidas de vender o seu aparelho. Eu andei pensando no caso da 

Argentina. Quer dizer, na Argentina as coisas são o Governo contra uma empresa 

privada. É o Governo contra o Clarim. Também é a Corte que decide. Será que também 

não seria, além de tudo que tu falou, de problema ideológico de aspiração política. Será 

que também não tem a ver com o fato de que o mercado se resolve melhor nas Cortes? 

É mais fácil, mais rápido, tem menos conflito nas Cortes do que na política. Será que o 

neoliberalismo não precisa também do fim da política, do ponto de vista dos seus 

interesses econômicos se enfim, se consolidar de fato? Não é só um problema de ordem 

ideológica, também de ordem econômica.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Mas a ideologia é baseada em densidades 

materiais.  

 

 

O SR.– É possível responder as duas perguntas. Ele está fazendo uma afirmação 

e nós temos dois eventos que é possível discutir aqui em relação ao futuro imediato. A 

gente vai ter o fim do mandato do Gurgel e temos uma vaga no Supremo que tem que 
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ser preenchida. Olhando no retrospecto, não foram feitas escolhas muito felizes. Que 

chances você vê de uma escolha melhor? Alterar um pouco essa relação de força que a 

gente está vivendo aqui, que está muito óbvia. Está muito na cara que não tem o que 

fazer.  

 

 

O SR. – Eu queria dizer o seguinte, nós estamos ás vezes cometendo um erro 

elementar de senso comum, que é confundir Direito com Justiça. Se a gente abrir o 

(ininteligível) diz que o Direito é um sistema de normas, e esse sistema de normas 

existe para colocar limites ao monopólio da violência exercida que é colocada legítima 

(ininteligível) no Estado. Portanto, a função do Direito como sistema de normas é a 

manutenção da ordem. A questão da Justiça é uma questão ligada à ética. E a ética é 

uma questão que está ligada ao campo da filosofia. Ou seja, Direito e Justiça não 

necessariamente coincidem. Pode até haver alguma atividade eletiva, mas não existe 

equivalência necessária entre uma coisa e outra.  

Outra coisa é esse erro que a gente chama de Estado democrático de Direito. Na 

minha opinião não existe. Direito e Justiça não necessariamente coexistem. Quer dizer, 

pode até haver alguma efetividade eletiva, mas não existe equivalência necessária entre 

uma coisa e outra.  

Outra coisa é essa coisa que a gente chama de Estado democrático de Direito, 

que na minha opinião não existe. Todo Estado é Estado de Direito, porque todo Estado 

se baseia no mínimo em um sistema de normas. Todo Estado é geralmente normativo. A 

questão fundamental é a gente saber a origem dessas almas. Vocês podem ter um Estado 

onde as normas são autônomas. Elas se originam do povo ou dos representantes do 

povo. Esse é o Estado de Direito democrático. E você pode ter um Estado de Direito 

onde as normas são heterônomas, são impostas de cima para baixo, do vértice para a 

base, e esse é um Estado de Direito autocrático. Portanto, essa solução que se impôs na 

Alemanha eu tenho a impressão que o (ininteligível). Agora no Poder Judiciário nós 

temos um poder paralelo onde à pessoa ingressa ou por vocação indefinida ou por uma 

vocação própria através de concursos e através de escolhas, de lobby de preferência. E 

esse Poder Judiciário não pode se comparar com o poder da Câmara dos representantes, 
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que é a fonte da soberania popular. Nesse sentido, portanto, o Poder Judiciário não tem 

poder para caçar. Não tem poder para caçar.  

Daqui a pouco eu espero que o meu representante vá assumir o seu lugar na 

Câmara de representantes, expressando o meu desejo como detentor do poder, porque o 

poder é meu. Eu delego a ele por quatro anos e ele exerce esse poder no meu nome. 

Agora, se eu for permitir que um Poder Judiciário que eu não escolhi, no qual 

necessariamente eu não concordo porque o John (ininteligível) é um poder legislativo. 

Eu não concordo com essa equivalência, com esse equilíbrio de poder. Se esse Poder 

Judiciário tiver condições de caçar um representante da vontade do povo dentro da 

Câmara que expressa à soberania popular, nós já não estamos mais em um Estado de 

Direito democrático. Nós estamos em um Estado de Direito, agora, esse Estado de 

Direito é autocrático. Agora, se diz respeito à soberania popular se está expressa na 

Câmara dos representantes, veja, eu quero o retorno do poder para as ruas, para os seus 

verdadeiros titulares que são os cidadãos, para que nós possamos nos mobilizar, nos 

organizar e definir claramente como funciona essa Constituição. Porque para mim uma 

Constituição pode ser sintética ou analítica. Ela pode ter dois ou 500 parágrafos, mas ela 

tem duas funções, de um lado ela tem que limitar o poder dos Governantes. Se a 

Constituição não limita o poder dos Governantes, não há Estado de Direito. E por outro 

lado ela tem que distribuir o poder para a base da sociedade, para os cidadãos, ou seja, 

reconhecer quais são os seus Direitos políticos, civis e sociais para os cidadãos. 

(ininteligível). 

 

 

O SR. - (ininteligível – fala truncada).  

 

 

O SR. – Eu dei risada quando o Lamartine falou que o petróleo é nosso. E dei 

risada porque ele foi preso em 1972 quando disse essa frase: o petróleo é nosso. Aí ele 

começou a longa carreira de conhecer cadeias pelo Brasil inteiro. Deputado Adriano 

Diogo.  
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O SR. ADRIANO DIOGO – PT – Lamartine é um grande orgulho do povo 

brasileiro e da luta da resistência. Mas e o (ininteligível) achei um documento de 47 de 

um processo do Supremo da cassação da legenda do partido. E li todos os votos. Tinha 

voto lá que tinha que cassar o partido pela crítica que ele fez ao Franco, e é uma crítica 

até muito contundente. Mas eu tenho que discordar. E queria até fazer uma piadinha, 

nós pudemos (ininteligível).  

O Secretário de Segurança Urbana da atual Prefeitura de São Paulo é um cara da 

comunidade de informações. Ele é um cara que só articula informação, contra 

informação, é um cara que na campanha do Serra na Presidência da República teve um 

papel todo preponderante de fazer aquela campanha da internet. Então, todos os 

companheiros que discutem segurança pública no PT, que fizeram a resistência e tal, 

que tentam levantar as informações falam, agora vai sair um cara da informação e que 

minimamente enfrenta isso. E nós somos surpreendidos, foi nomeado um Promotor do 

GAECO para a Prefeitura de São Paulo do grupo mais barra pesada, ligado ao Blat, ao 

Silvio. O pessoal mais barra pesada do Ministério Público foi posto na nossa Secretaria 

de Segurança. 

Eu acredito nesse que vocês falam na geração espontânea do Poder Judiciário, 

como se ele não tivesse amarrado e determinado por uma orientação política.  

Quando eu acompanhei o processo do Pinheirinho em São José dos Campos nós 

fomos em uma audiência fundamental para decidir, e o advogado do Naji Nahas era o 

filho do Whadi Helu. Era muito amigo do Prefeito (ininteligível) e agora estamos sendo 

vítima dele. E eu acho que nós temos que discutir. Acho que nós podíamos pedir para 

esse Professor ficar janeiro e fevereiro inteiro, para podermos gravar um vídeo com ele 

(ininteligível), nós temos que pensar no nosso futuro.  

Assim que o Lula for, for feita a admissibilidade do projeto, do Lula ser 

analisado criminalmente e tal, o nosso partido está em risco, a nossa geração está em 

risco, a esquerda está em risco e não adianta quem está em Brasília dizer que não nos 

conhece e nunca teve nenhum acordo conosco, nunca teve nenhum grau de 
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comprometimento. Porque o acordo feito em 88 na Constituinte, o acordo feito no 

Congresso na Lei Federal e feito pela anistia está desembocando tudo hoje.  

Essa política absurda, criminosa, (ininteligível) a ponto de ter candidatos a 

Prefeito do PT em Minas Gerais, Ribeirão Preto, Curitiba, que foram os nossos algozes. 

Uberaba, Uberlândia, tinha um Deputado Federal, Prefeito do Rio de Janeiro, nós 

(ininteligível) e nos preparar para a nova conjuntura. Porque nós não temos mais para 

onde fugir e a coisa está ficando preta. E mais uma coisa que eu queria falar, 

(ininteligível) que a direita falava que o discurso foi de um jeito e a esquerda de outro 

jeito. Aí o Mario Cesar foi pesquisar e não houve o discurso de 48 de Marighela, porque 

já estava (ininteligível).  

Tinha duas versões, tinha o famoso discurso de Marighela de 48. Então, tinha 

discursos da direita e da esquerda. E sabe o que constatou? Que Marighela não fez o 

discurso. (ininteligível). Eles são presos políticos. O José Dirceu se for preso vai ser 

preso porque não conseguiram prender ele na ditadura e vão prender agora. E o nosso 

partido não está preparado para fazer essa discussão.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Eu acho o seguinte, essa situação que eu lido, 

eu acho que permite, cria necessidade. Vamos discutir depois com o (ininteligível – 

conversa paralela). Eu acho que sua ideia é boa. Não é segurar dois ou três meses, mas é 

(ininteligível – conversa paralela). 

 

 

O SR. – Eu quero fazer de reconhecimento indispensável o papel que a 

(ininteligível) tem tido de todo esse processo de segurar a onda do Genoíno que não é 

fácil. O grande problema que o Sr. tocou, começo pela sua e tento fazer uma resposta 

que contemple o que nós discutimos aqui. O grande problema do consonalismo atual é 

que o consonalismo suprimiu as instâncias práticas da liberdade. Por exemplo, antes 

havia (ininteligível) a Receita Federal, Banco Central independente, Polícia Federal, 

Tribunal de Contas. Então, aquele que toma o poder pela eleição, que é conduzido ao 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



19 
 

poder pela soberania popular ele sequer é capaz de imprimir ao Estado a sua marca, o 

seu Governo. Então, o que nós temos fundamentalmente? Carreiras de Estado que se 

opõe ao Governo fazendo com que o Governo seja vítima desse núcleo que o 

(ininteligível) não eleito. Porque o Conselho Superior do Ministério Público é eleito, o 

Corregedor do Ministério Público é eleito, não tem nada de democrático.  

Como o Sr. bem disse, democracia é a (ininteligível) ao cidadão que é soberano. 

Nós somos os que criamos castas, tiramos essas castas como se essas castas se 

submetessem aos seus interesses e não aos votos. Então, o que vai acontecer? Eu não 

tenho dúvida que o Lula não vai ser indiciado. Aquilo ali vai ser discutido a sucessão do 

Presidente da República, aquilo é jogada para dizer que ele tem poder de fogo muito 

maior do que ele tem porque o Lula era para ter sido deposto com o Genoíno em 2003. 

Ele criou o Ali Baba e os 40 ladrões (ininteligível).  

Aí o Antonio Fernando ganha. E o que é que prega? Nós não somos os bestas 

que acha que a democracia (ininteligível) corporativa? Então, o Antonio Fernando faz 

uma campanha no voto único balista, e não tríplice. E ele então é eleito e renomeado 

para a sessão, e apoia o Gurgel que é (ininteligível) que tinha sido ele, Gurgel, 

Secretário Geral do mineiro. Então, é uma panelinha. E agora o grupo potencial será a 

atual Vice-Procuradora Geral e o Genoíno interpretou isso há muito tempo.  

Nós somos os bobos da esquerda, que governamos. Aí eles não nomeiam os 

Direitos nossos, que são os dos índios, homossexuais e índios, alguém que tem 

pouquíssima (ininteligível).  

Então, se o Gurgel apontar três ou quatro ele faz a lista inteira e a Dilma fica 

refém. Porque é a mesma coisa que o AGU ser de carreira. Em Fortaleza mesmo nós 

tínhamos a atual Prefeita do PT, o Procurador Geral do Município é de carreira. Aí ela 

foi (ininteligível – conversa paralela). Não há lista da PGE, foi o PT que criou essa 

história de lista. (ininteligível – conversa paralela). 

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – (ininteligível – conversa paralela) nós temos 

que levar essa discussão com o autor do livro na medida do possível, aos sindicatos, aos 
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(ininteligível) nós temos que ampliar isso. É demais grave a situação para que a gente 

possa... De mais a mais, aqui se falou de política. Companheiros que são ou não são do 

partido, levantaram-se problemas seriíssimos que é o nosso futuro. O nosso, da próxima 

geração. O meu eu estou pouco preocupado. Estou preocupado com a próxima geração. 

Então, quem puder nos ajudar nisso, em outros encontros...  

Nós temos outro encontro aqui no Sindicato e o moderador é Fernando Morais. 

Nós temos outros moderadores, outras pessoas aqui para discutir não tão tecnicamente a 

questão, mas a questão tão ofensiva.  

Eu acho que é necessário sim. Muito obrigado. Eu não conhecia, só tinha lido 

artigos seus. Vou dizer uma linguagem muito militante, você é um quadro 

indispensável.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/03/2012 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Abertura dos trabalhos da 

Comissão da Verdade, dia 21, quarta feira. Quero convidar para compor a Mesa os 

Deputados Marcos Zerbini do PSDB, Orlando Bolçone do PSB, Ed Thomas do PV e 

André Soares do DEM. E o Vereador Ítalo Cardoso da Comissão de Direitos Humanos 

da Câmara Municipal de São Paulo. 

Senhoras e senhores, na abertura desta sessão da Comissão da Verdade, faremos 

uma breve homenagem ao Professor Aziz Nacib Ab’Saber que faleceu nesta sexta feira, 

logo depois da instalação da Comissão da Verdade no dia primeiro de outubro. O 

Professor Aziz Ab’Saber esteve aqui na abertura dos trabalhos, foi a sua última aparição 

pública. 

Nós vamos reproduzir um trecho do vídeo de sua fala na instalação da Comissão 

da Verdade que ocorreu no dia primeiro de março, fazer uma breve homenagem e em 

seguida passaremos a segunda Mesa. Vamos apagar as luzes para ter contraste de tela se 

necessário e vamos ver as últimas palavras no evento público do nosso querido 

Professor Aziz Ab’Saber. 

 

* * *  

- É feita a apresentação de vídeo. 

* * *  
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Acho que foi uma fala importante que o Professor Aziz Ab’Saber fez. Se alguém 

quiser a fala na íntegra nós temos à disposição. Então, essa é uma singela homenagem 

que a gente faz ao Professor Aziz Ab’Saber que esteve aqui conosco na abertura da 

Comissão da Verdade. Aplausos. 

O Vereador Ítalo Cardoso quer fazer uso da palavra? 

 

O SR. ÍTALO CARDOSO – Na verdade a nossa presença aqui hoje é no 

sentido de mais uma vez colocar junto nesta parceria com a Assembleia Legislativa na 

Comissão da Verdade pela importância que ela tem. 

Quero informar que já encaminhamos o pedido na Câmara Municipal de criação 

na Câmara Municipal também da Comissão da Verdade Municipal que está para ser 

votada nos próximos dias e não tenho dúvida do papel de parceria que nós temos que 

fazer do Município de São Paulo com a Assembleia e tentar daí, Adriano, mandar 

exemplo para todos os Estados do país porque hoje é o que precisa para mostrar que o 

país quer a Comissão da Verdade, ao contrário do que não querem os militares. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Registro a presença do 

Deputado Ulysses Tassinari. Com a palavra o Deputado Orlando Bolçone. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Deputado Adriano Diogo, saudar os 

presentes. Deputado Ed Thomas, Deputado Marcos Zerbini, fazer um registro também 

com muita humildade, muita simplicidade tal qual a homenagem que aqui fizemos para 

o Dr. Aziz Ab’Saber. Eu tive a oportunidade de ter alguns contatos com o Professor 

Ab’Saber quando ele foi por quatro anos na Década de 70, Diretor do Ibilce, UNESP de 

São José do Rio Preto. 

Isso que ele relatou aqui que fazia no Instituto de Geografia, Adriano, ele 

também protegeu muitos estudantes e professores. Nós tivemos professores que foram 

exilados no Chile e a grande paixão dele foi exatamente a Biblioteca que ele formou 
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praticamente na UNESP, hoje uma das mais conceituadas do país. Há algum tempo eu 

falava para o Adriano assim, nós precisamos fazer uma homenagem para o Professor 

Ab’Saber. 

E qual era a grande paixão dele? Era a terra, o Homem, a questão ambiental em 

especial. E com a passagem do Dr. Ab’Saber, lá ele deixou, nós constituímos, nós temos 

uma Estação Ecológica em São José do Rio Preto que é a Estação Ecológica do 

Noroeste Paulista que tem talvez as paixões, uma grande área de biodiversidade, de 

mata atlântica que é gerenciada justo pela querida UNESP que o Professor Ab’Saber foi 

seu Diretor. 

Então, nós apresentamos hoje um projeto, mas foi uma coincidência talvez 

divina de homenagear com o nome do Professor Ab’Saber a Estação Ecológica do 

Noroeste Paulista e que passa por um processo de ampliação onde serão preservados 

seis milhões de metros quadrados de área verde com sua ampliação. Acho que é uma 

homenagem. Aplausos. 

 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Excelente. Então agradeço. 

Algum Deputado gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo mais oradores 

inscritos, encerro esta primeira parte da sessão para passarmos à segunda Mesa. 

Agradeço a presença do Deputado Ulysses Tassinari, Marcos Zerbini, Orlando Bolçone, 

Ed Thomas e André Soares e ao Vereador Ítalo Cardoso. Muito obrigado Está 

encerrada. Aplausos. 

Parabéns pela Comissão da Verdade Municipal, Ítalo. A Mesa dos trabalhos da 

Comissão da Verdade, inicialmente convidando o Dr. Marlon Weichert, Procurador 

Regional da República em São Paulo, que atua na Área de Direitos Humanos e na 

Justiça de Transição. Mestre em Direito no Estado de São Paulo pela PUC, especialista 

em Direito Sanitário pela Universidade de Brasília. Queria convidar para compor a 

Mesa, Dr. Marlon Weichert. Aplausos. 
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Queria convidar também o nosso convidado, o Sociólogo Eduardo Gonzalez 

Cueva Diretor do Programa Verdade em Memória do Centro Internacional Para a 

Justiça e Transição e CIJT. Trabalhou na Organização da Comissão da Verdade e 

Reconciliação do Peru onde foi responsável pelas audiências públicas, membro do 

Comitê Editorial (ininteligível). Anteriormente trabalhou em defesa do estabelecimento 

da Corte Penal Internacional, assessorou em Comissões da Verdade em diversos países, 

publicou diversos artigos na área de Direitos Humanos e Comissão da Verdade e faz 

parte hoje do Tribunal de Justiça Internacional no Século XXI. 

Então, com a presença do Dr. Eduardo Gonzalez e Dr. Marlon Weichert, queria 

convidar duas pessoas especiais para com por a Mesa. O Ivan Seixas pelos familiares de 

mortos e desaparecidos e o companheiro, irmão, Advogado, (ininteligível) pelos 

Advogados que resistiram à Ditadura e que muito fizeram pelo povo brasileiro. 

Aplausos. 

Com a palavra o Professor Eduardo Gonzalez. Tem um microfone sem fio, por 

favor? Para ele ficar mais a vontade. 

 

 

*** 

O Sr. Eduardo Gonzalez Cueva fala em língua estrangeira. 

*** 

 

O SR. EDUARDO GONZALEZ CUEVA - Boa tarde e obrigado pelas 

presenças. Obrigado à Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, à Câmara dos 

Deputados, à equipe do Núcleo de Memória pela organização deste evento. Esse é todo 

o português que eu posso fazer. 

Então vou começar com minhas desculpas por falar espanhol ou portunhol. Eu 

queria começar (ininteligível) conhecer um testemunho que foi apresentado na 
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Comissão da Verdade do Peru e que vamos poder “mirar” isso muito curto, uns quatro 

minutos que vocês podem apreciar neste momento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Poderia apagar a luz para 

dar contraste? 

 

* * *  

- É feita a apresentação de vídeo. 

* * *  

 

 O SR. EDUARDO GONZALEZ CUEVA - Muito obrigado. O testemunho 

que vocês acabam de escutar representa a experiência de uma das (ininteligível) vítimas 

sofridas durante o conflito interno no Peru durante a Ditadura do Senhor (ininteligível) 

Fujimori. Uma ditadura cívico/militar que durou (ininteligível). 

A Comissão da Verdade do Peru recebeu 22 mil testemunhos deste tipo que lhe 

permitiram estabelecer um relatório final (ininteligível) de sua investigação e assim 

recomendações concretas e políticas de reparação e justiça penal contra os seus 

impetradores. 

Como vocês podem apreciar a voz direta das vítimas, a voz direta dos 

sobreviventes tem um valor importantíssimo. Um valor que provavelmente é mais 

valioso que o texto de um relatório final que poderá ser escrito pela Comissão. 

Nada poderá (ininteligível) esses poucos minutos que a vítima diretamente 

consta sua história naquele país. Como vocês podem apreciar quando escutamos a 

apresentação do Dr. Aziz Ab’Saber ou quando escutamos a voz dessa sobrevivente, 

desta lutadora no Peru e evidente que (ininteligível) nesse testemunho (ininteligível) que 

tem um enorme valor ético, um enorme valor cultural e porque não, um enorme valor 

político também. 
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(Ininteligível) nesta primeira parte da conversação (ininteligível) desse valor 

ético e político da verdade das vítimas, há também uma dimensão jurídica importante. 

Essa dimensão, esta afirmação das vitimas, das mais graves violações de Direitos 

Humanos tem um direito alienável a um recurso efetivo. E que esse recurso tenha pelo 

menos três componentes muito claros. O acesso à Justiça e conhecimento claro e 

circunstancial dos (ininteligível) e uma reparação efetiva e completa. 

Esses três direitos são direitos alienáveis, direitos claramente expressados e 

direitos internacionais. (Ininteligível) se encontra entre outras coisas uma resolução da 

Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas no ano de 2005. 

Esta Comissão na instância mais alta de sínteses e análises de (ininteligível) e 

Direitos Humanos no mundo afirma no ano de 2005 que existe o direito à verdade. Que 

esse direito à verdade se faça em tratados internacionais concretos e na prática e 

costume da comunidade internacional. Que esse direito à verdade assista às vitimas de 

violações manifestas nos direitos humanos e consista em saber dos sucessos ocorridos 

em particular a identidade dos autores dos atos que deram lugar às violações dos 

Direitos Humanos. 

Isto não é uma invenção, não é uma excentricidade acadêmica, é um princípio 

jurídico de crescente aceitação internacional. E esse é um princípio jurídico que não se 

pode alegar ignorância e que não se pode alegar ignorância em particular no Brasil. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Todos os documentos que 

o Dr. Eduardo está se referindo estão no envelope, nós não tivemos oportunidade de 

escanear para projetar, mas todos os documentos que ele está na sequencia falando estão 

contidos e as pessoas podem acompanhar. Desculpa. 

 

O SR. EDUARDO GONZALEZ CUEVA – Este princípio de Direito na 

verdade não pode de alguma maneira soar excêntrico, soar como invenção estranha ao 

Brasil. E nada (ininteligível) sobre invenção estranha ao Brasil porque quando uma 

(ininteligível) na lei 12528 de novembro de 2011 que cria a Comissão Nacional da 
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Verdade no Brasil se lê no artigo primeiro dessa lei que o fim de criar a lei é efetivar o 

direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. 

O Brasil em concreto reconhece a existência desse direito. Direito da  Verdade à 

Memória Histórica. Esse mesmo direito, não é universal que está explicado nesta 

resolução da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Esse mesmo direito que essa 

Comissão (ininteligível) que o mundo deve reconhecer todos os 24 de março de cada 

ano. Em outra resolução aprovada desta vez pela Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Pela reunião de todos os países das Nações Unidas (ininteligível). Resolução de 13 de 

março de 2011 pela Assembleia Geral das Nações Unidas proclama no dia 24 de março 

como o Dia Internacional pelo Direito à Verdade em relação às violações graves dos 

Direitos Humanos e pela dignidade das vitimas. 

Este 24 de março que é sábado. Que esse dia por certo (ininteligível) que um 

grupo de atividade pleiteia uma atividade de recordação e afirmação da verdade da 

memória. 

Então, quando falamos que no Brasil as vitimas, os sobreviventes, os familiares 

têm direito de saber do ocorrido, o direito de conhecer as circunstâncias e em detalhes 

das violações dos Direitos Humanos e que isso se inclui, saber com ciência certa e o 

paradeiro e a sorte dos desaparecidos e que inclui conhecer claramente a identidade 

concreta dos violadores dos Direitos Humanos. Não estamos sendo nada 

extraordinários, estamos meramente afirmando um elemento fundamenta de um direito 

fundamental dos Direitos Humanos. Isto é tudo o que estamos fazendo. 

O direito à verdade está sedo reconhecido cada vez maior clareza na 

jurisprudência das Cortes Supremas e nos Tribunais constituídos de distintos países. A 

Corte Constitucional do Peru tem jurisprudência específica afirmando a existência do 

direito à verdade como parte do núcleo dos Direitos Humanos da Constituição Peruana. 

A Corte Constitucional Colombiana inclui (ininteligível) a desmobilização de 

paramilitares pleiteia que essas pessoas se (ininteligível) e que essa desmobilização 

ocorra em benefício da paz na Colômbia e essas pessoas, todavia tenham a obrigação de 

contribuir com a verdade e dar toda a informação que conhecem sobre os desaparecidos 

e sobre as violações dos Direitos Humanos. 
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O Tribunal Supremo da Argentina (ininteligível) Simon pleiteia claramente 

também que a sociedade argentina tem o direito de conhecer a verdade. E sentenças 

parecidas saem nos Tribunais Supremos ou Cortes Constitucionais do Sul da África, 

Espanha, Indonésia e outros países. 

Este direito existe não se pode negar, não se pode ignorar. Não se pode 

retroceder (ininteligível). E esse direito ademais assiste em primeiro lugar as vitimas e 

seus familiares não somente a eles. De novo, de acordo as formulações mais claras de 

Direito internacional, o direito à verdade assiste a toda sociedade. 

Uma sociedade tem o direito de conhecer a sua história, de conhecer a história 

das graves violações dos Direitos Humanos sofridos nesse país. Esse direito existe. 

Nada poderia dizer-lhe, por exemplo, que (ininteligível) que não tem direito a conhecer 

sobre o holocausto e somente as vítimas tem o direito. Não é certo, todo o povo tem o 

direito de saber a verdade sobre a barbárie do holocausto. E toda a humanidade tem o 

direito de saber o que ocorreu nessa barbárie. 

Toda sociedade brasileira tem o direto de saber o que ocorreu durante a ditadura. 

E isso consiste no Direito à Verdade.  Esse Direito à Verdade por suposto, se pode 

implementar de distintas maneiras. Maneiras que não excluem umas e outras, mas que 

são complementares. As Comissões da Verdade são uma forma de implementar este 

direito. 

Outra forma de implementar são pressuposto as causas penais, as ações penais e 

as ações civis contribuem para que se conheçam a verdade e nesse sentido é uma forma 

de implementar o Direito à Verdade e forma a parte de um Estado prover este direito. 

A abertura dos artigos estatais também são uma forma concreta de implementar 

este direito e a busca dos restos mortais dos desaparecidos, ou o conhecimento de sua 

sorte ou paradeiro é outra forma concreta de implementar o Direito à Verdade. 

De modo que (ininteligível) se trata de um direito que existe e se trata de um 

direito (ininteligível) conhecimento no mundo, não se trata de excentricidade. E por 

último se trata de um direito implementar em forma prática. É um direito claramente 

exigível. No terreno Latino Americano (ininteligível) muitas vezes obstáculos jurídicos 
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contra a implementação do Direito à Verdade. Um desses obstáculos é a existência de 

lei de anistias ou vem de interpretações errôneas de anistia que impedem a investigação. 

É importante se falar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos que tem  

(ininteligível) e competência sobre o Brasil é muito clara em sua jurisprudência no 

sentido de que os Estados tem o dever de facilitar o conhecimento circunstancial pelos 

atos. 

Então, (ininteligível) essas afirmações de repente abrir (ininteligível) agregar 

alguma ideia sobre este tema e perguntar a vocês se podemos iniciar uma série breve de 

perguntas e respostas antes de passar ao seguinte tema. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Pode prosseguir, professor. 

O Dr. Marlon não vai se pronunciar. Alguém tem alguma dúvida? Leva o microfone 

para ela, por favor. Só fala o seu nome, se identifique, por favor. 

 

A SRA. FLÁVIA - Meu nome é Flávia e a minha dúvida é a seguinte, 

(ininteligível) quando ela fez o relato do julgamento de (ininteligível) em Jerusalém ela 

alertou para o cuidado que nós temos que ter com a banalização do mal e ela foi 

extremamente criticada por conta disso. Eu gostaria de saber do Eduardo, o que o 

senhor acha que o Brasil precisa fazer para poder tomar cuidado com isso, com a 

banalização do mal que pode acontecer em decorrência da criação das Comissões da 

Verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Lá no fundo. Maíra, então 

fala da Tribuna, Maíra. Você que é mais descontraída, você fala. Acho que você 

desligou o microfone de propósito. 

 

A SRA. MAÍRA - Meu nome é Maíra, sou estudante de Direito. Primeiro queria 

pedir licença para responder ao que a colega falou agora, eu acho que banalização do 
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mal é não concretizar um direito à memória e à verdade. Banalização do mal seria a 

gente não levar esse direito às escolas, não garantir que a história das pessoas que 

morreram e despareceram, isso para mim é banalização do mal. 

Inclusive na minha opinião pessoal, eu acho que a Comissão da Verdade deveria 

ter o poder de punir sim, os agentes do Regime até porque a ONU consagra o direito de 

resistência, então as pessoas que atuaram contra o Regime não fizeram nada de errado, 

estavam exercendo um direito. 

Mas a minha pergunta na verdade é porque lá na Faculdade de Direito da USP 

nós temos um projeto de Comissão da Verdade que está sendo tocado pelo Coletivo 

Fórum da Esquerda que estava no passado no Centro Acadêmico. E eu queria entender 

um pouco melhor qual é a finalidade dessas Comissões da Verdade mais livres, assim. 

Se é uma finalidade mais acadêmica de pesquisa, porque aí você tem um rigor 

metodológico maior ou se não precisa necessariamente ser uma atividade acadêmica, 

pode ser uma atividade de participação social, popular, uma atividade que todos juntos 

construam esse direito à memória, á verdade mesmo a partir do conhecimento da 

história. 

Porque vem surgindo alguns projetos em várias universidades, a maioria de 

iniciativa de estudantes para constituir Comissões da Verdade e está pouco claro qual a 

finalidade dessas comissões nas universidades. Se é uma finalidade acadêmica ou não 

necessariamente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Tem mais alguém inscrito? 

Pode falar o senhor e depois o Fratesque. Pode falar. O Fratesque está indo para a 

Tribuna, pode falar. 

 

O SR. ANTONIO CELSO FERREIRA - Boa tarde, eu sou Antonio Celso 

Ferreira, estou aqui representando a Associação Nacional dos Professores Universitários 

de História, AMPU, e também sou coordenador do Centro de Documentação e Memória 

da UNESP, mas neste momento estou na qualidade de representante da Diretoria da 

AMPU. Eu gostaria de colocar uma questão um pouco para saber como funcionou a 
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Comissão da Verdade no seu país quanto à composição dela. Esse é um ponto que eu 

gostaria de saber. Também aproveitar aqui para colocar uma questão mais ampla em 

relação às Comissões da Verdade no Brasil, tanto estadual quanto a nacional. 

Nós sabemos que a Comissão Nacional existe uma regulamentação que prevê 

que ela será de indicação da Presidente da República. No caso da Comissão Estadual eu 

não sei exatamente qual será a composição, mas nós como historiadores profissionais, e 

talvez isso tenha alguma coisa a ver com o que a estudante de Direito colocou, 

imediatamente antes de mim. Nós temos o entendimento que esse não deve ser um 

trabalho puramente acadêmico, é evidente. 

Mas temos também a convicção de que há uma diferença entre, e não é uma 

coisa apenas teórica, de interesse teórico. Há uma diferença entre memória e história. 

Isso os historiadores discutiram, analisaram e há uma convicção muito grande disso, 

estudos, pesquisas. Há uma diferença entre memória e História. A memória que está 

ligada mais aos afetos e a História que significa uma interpretação crítica do passado 

mediante determinados instrumentais metodológicos e técnicos. 

Por esta razão a AMPU considera que as Comissões da Verdade devam ter a 

participação de historiadores profissionais e das universidades neste aspecto para que 

elas não sejam apenas o lugar de embate político, e aqui não estou defendendo nenhuma 

neutralidade absoluta do historiador. Não existe isso, mas um instrumental 

metodológico e crítico pode colaborar para que essa verdade, digamos assim,  venha à 

tona. É isso o que eu gostaria de perguntar, muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Temos o Dr. Fratesque e o 

último, Politi. Então o Fratesque e o Politi e a gente encerra esse bloco. 

 

O SR. RODRIGO FRATESQUE - Boa tarde. Eu sou Rodrigo Fratesque, eu 

sou coordenador de uma Comissão de Direitos Humanos no setorial jurídico estadual do 

Partido dos Trabalhadores. 
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Eu tenho observado os acontecimentos, os julgamentos do STF e dois 

julgamentos saltam aos olhos pela evidente interpretação errada do Direito e Princípios 

Jurídicos Internacionais, das Resoluções da ONU. Uma é o atentado do Rio Centro que 

ocorreu fora do período da anistia e o STF fez um exercício de alongamento para pegar 

e impedir que esse caso fosse julgado. Outro caso é essa questão dos crimes 

permanentes. Quer dizer, você ainda não ouve a solução do crime, você não sabe as 

pessoas que deram entrada nos departamentos de repressão e não saíram. 

Quer dizer, esses são crimes permanentes e, portanto, não solucionados e não 

estão dentro deste negócio da Lei da Anistia. Sem entrar no mérito da 

constitucionalidade, legalidade da Lei da Anistia frente aos acordos internacionais. 

O que eu quero saber é o seguinte, na medida em que a gente tem uma visão dos 

Tribunais Internacionais muito clara sobre estas questões e nós temos o STF julgando 

contra esta visão que é uma visão mundial, onde o Brasil já se alinhou politicamente há 

décadas. 

Quer dizer, a declaração Universal dos Direitos Humanos é de 48. Então quero 

saber os instrumentos possíveis para a gente em determinado momento tomando o 

cuidado de não ferir a soberania do país, de buscarmos punição destas pessoas, destes 

Juízes, Ministros, que estão impedindo a aplicação da Lei Internacional. A minha 

pergunta é essa, sobre estes instrumentos jurídicos, a preservação da soberania e a 

punição desses Magistrados. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – (Ininteligível), ótimo. Dr. 

Eduardo. 

O SR. EDUARDO GONZALEZ CUEVA – Vou responder as perguntas 

agrupando-as por temas. A primeira pergunta talvez seja um pouco técnica e 

evidentemente (ininteligível) reduzir o grupo de pessoas que (ininteligível) muito 

intensamente as distintas polêmicas ao redor desta pensadora. E creio que as duas 

primeiras perguntas foram um debate sobre o que (ininteligível) se trata aquela 

polêmica. A pergunta (ininteligível) recordar o contexto. 
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O contexto (ininteligível) são contra (ininteligível) implementadores de uma 

solução final. O (ininteligível) penal que ocorre em Israel contra o senhor (ininteligível) 

da CCS e (ininteligível) que neste momento nos Estados Unidos foi contratado por uma 

revista americana para cobrir (ininteligível). Estes artigos compilados formam parte do 

livro que se chama Ensaio Sobre a Banalidade do Mal que (ininteligível) em Jerusalém.  

A preocupação me parece a mim (ininteligível) outra discussão com colegas 

filósofas e (ininteligível) tem uma insatisfação fundamental como ritual do processo 

judicial. O processo judicial está enfocado na pessoa de (ininteligível) e o ator 

fundamental em um processo judicial não é a vítima, mas o acusado. E a verdade que 

um processo judicial é só a verdade que pode sobreviver a uma série de procedimentos 

metodológicos que chamamos de Livro Processo Penal. 

De modo que não todas as experiências e as vitimas valem um processo penal. 

Não todas as recordações do sofrimento das vitimas valem em um processo penal. Em 

um processo penal claramente (ininteligível), mas alguns podem ser considerados pela 

defesa, por alguma parte do processo como uma distorção (ininteligível). 

E (ininteligível) mais importantes e contraste que ocorria neste espaço de justiça 

entre o que ocorria ao redor da figura do acusado (ininteligível) e o que ocorria com as 

vitimas contando o que sabia do passado. 

Esse ponto me parece fundamental na reflexão de (ininteligível). Que diz que os 

processos penais e policiais são absolutamente necessários e importantes não cobrem 

todo o marco e espectro da experiência e da busca de justiça. 

A busca de justiça tem também que estar aberta a voz e experiência das vitimas. 

E um processo penal da vitima geralmente conta (ininteligível) e se somente estes 

(ininteligível) de caso específico e se for somente uma parte de estratégia penal e fiscal. 

Pelo contrário, sua experiência não conta. 

Então, isso me parece importante para valor porque está importando um 

processo de Comissão da Verdade e (ininteligível) um exemplo mais relacionado com a 

Comissão do Peru. 

Na Comissão do Peru recebemos experiências como (ininteligível). Escutamos a 

experiência de uma senhora que se apelidava (ininteligível) que significa falcão, a 
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senhora Falcão. A senhora (ininteligível) era esposa de um desaparecido. O esposo desta 

senhora havia desaparecido em um momento de grande intensidade de violência na 

nação onde vivia. E nada havia visto na nação, nada foi (ininteligível) no 

desaparecimento. 

Havia uma versão dos militares por (ininteligível) também desaparecia gente e a 

senhora nunca (ininteligível) Mas, precisamente porque a informação sobre este 

desparecimento fosse inexistente e a senhora entrou em um desespero terrível. E este 

desespero, posto que havia desaparecido a pessoa que levava o sustento da família e ela 

decidiu que não poderia viver mais e decidiu um dia suicidar-se, tomar uma 

(ininteligível), amarrar uma pedra (ininteligível), ir a um rio, levar seus filhos e jogar-se 

ao rio com seus filhos porque não podia viver mais. 

Na noite anterior ao dia em que decidiu cometer suicídio a senhora teve um 

sonho e neste sonho aparece o marido desta senhora e lhe disse estou desaparecido 

(ininteligível) a uma mina e estou nesta mina trabalhando muito para sacar ouro para as 

pessoas que me tratam mal. Tenho muito frio nesta mina e peço que busques minha 

jaqueta e um saco e leve à casa do nosso amigo e compadre Tal e Qual. 

Na manhã seguinte, o dia do suicídio da senhora (ininteligível) pelo 

impressionante sonho que acabara de ter, decide ir à casa deste amigo e pergunta se tem 

a jaqueta do meu marido? Ele disse sim, como sabe? 

Porque (ininteligível) da senhora o marido (ininteligível) a jaqueta 

(ininteligível). Esta experiência leva a pensar a senhora que o sonho era autêntico, que 

era verdadeiro e por esta razão ela decidiu não mais suicidar-se e não matar seus filhos. 

E parte de sua afirmação da vida foi que começou a sonhar com seu esposo todo o 

tempo. Quando tinha problemas sonhava com seu esposo e nesse sonho ele lhe dava 

recomendações. 

Vocês imaginam esta senhora (ininteligível) por experiência os sonhos a um 

fiscal, a um procurador, a um Juiz que diriam disso? (Ininteligível) evidentemente isso 

nunca ocorreu. Para isso instala a Comissão da Verdade, para reconhecer a 

autenticidade e o valor da experiência das vítimas. Que estas experiências muitas vezes 

não digam (ininteligível) que requerem prova penal. 
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Por isso as perguntas que nós fazemos sobre a objetividade, duas perguntas 

sobre a objetividade de uma Comissão da Verdade é importante. Porque uma Comissão 

da Verdade tem que balancear as coisas. 

Por um lado isso é um exercício de verdade, existir, é um exercício que tem que 

ser científico, rigoroso e objetivo para se crer nele. Se a Comissão é percebida como um 

instrumento de parte política vai não ter credibilidade. 

Então a Comissão tem que ser objetiva, tem que ter profissionais da História, das 

Ciências Jurídicas, Ciências Sociais para poderem de fato afirmar uma narrativa que se 

creia. Mas por outro lado, isso não significa que a Comissão não conheça seu outro 

papel que é moral. É um papel de afirmação e reconhecimento da vítima e suas 

experiências. 

Pode ser que venha alguém como aquela senhora e conte experiências que não 

tenham sustentação de um fato, mas psicológico e moral importantíssimo. Esse sonho 

pode não ser prova penal, mas foi a prova moral necessária que aquela senhora teve para 

sobreviver, para criar seus filhos. 

As comissões têm esta possibilidade de balancear o rigor científico com, por não 

encontrar outra palavra, a sensibilidade, a compaixão humana, a capacidade de 

estabelecer empatia. 

Vamos falar mais detalhadamente sobre as Comissões da Verdade, sobre a 

Comissão do Peru nesta segunda parte. Mas (ininteligível) com esta ideia eu termino 

que todos, creio, devemos reconhecer mui honestamente que a verdade é um espaço de 

disputa e a memória é um espaço e batalha porque existem muitas perspectivas sobre a 

verdade histórica. E essas perspectivas e essa disputa nascem uma disputa social 

preexistente, prévia que disputa sobre a História, disputa sobre a hegemonia cultural em 

uma sociedade. 

Descobrir que quem tinha poder tem cometido crime (ininteligível) e 

deslegitimar este poder. Por isso há aqueles que empenham na mentira ou no silencio 

porque tem o temor de que o conhecimento dos atos afete o poder social. E é por esta 

razão que memória e história, direitos relativamente recentes quando as vítimas 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



16 

 

(ininteligível) vida política de um país se confundem, se mesclam inevitavelmente 

porque forma parte de um amplo debate nacional. 

Esse ato, este elemento tem que ser reconhecido pela Comissão da Verdade 

Nacional, Estadual, Municipal, etc. Tem que ser reconhecido porque isso significa que a 

(ininteligível) de buscar a verdade não é (ininteligível) só do Governo. Não é 

(ininteligível), mas de toda sociedade. E as Comissões, na medida em que há mais 

Comissões que cooperem e colaborem vão ser mais capazes de encontrar estas verdades 

e fazê-las notórias, levá-las a um espaço comum onde possam confrontar e chegar a 

conclusões. 

A pior reposta na busca da verdade é o silêncio ou mordaça. Mordaça. Porque 

eles dizem que não deve haver Comissão da Verdade, que a Comissão da Verdade é 

revanchista ou é insuficiente ou que a Comissão da Verdade não deve existir está 

votando por não existir a própria verdade. 

E encontram que a melhor maneira de atuar é se envolver a todos na mordaça. 

Eu não digo nada porque o preconceito quer existe me favorece. Vocês não digam nada 

para que este preconceito social não (ininteligível). 

Mas pelo que vem a ocorrer todos vamos saudar aqui com nossas distintas 

perspectivas e vamos fazer exercício democrático de escutarmos e vamos confiar que 

nesse exercício de escutarmos vamos discutir e vamos tratar de encontrar dados que nos 

permitam cumprir com (ininteligível) das vítimas em um espaço comum de maneira 

civilizada e democrática de falar e encontrar narrativas. 

Isso é o que vamos fazer (ininteligível) uma Comissão da Verdade, creio eu, 

efetiva. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Passamos a outra parte? 

 

O SR. EDUARDO GONZALEZ CUEVA – Vou passar então essa, indico para 

passar o slide seguinte. 
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As Comissões da Verdade tem uma história bastante prolongada e surgem em 

primeiro lugar em contextos da América Latina imediatamente depois da caída da 

ditadura militar e a Comissão brasileira e sua (ininteligível) no sentido que ocorrem 

muitos anos depois da caída da ditadura.  

Pelas primeiras, como é na Argentina, Uruguai, Chile, ocorre imediatamente 

depois da caída da ditadura. E são Comissões muito pontuais, muito específicas. As 

Comissões argentinas e chilenas teriam um mandato legal muito reduzido, muito 

concreto. Uma (ininteligível) um só tipo de agente, um só tipo de tema. 

A importantíssima Comissão sobre essa aparição da Argentina (ininteligível) se 

focou unicamente em um tipo de violação (ininteligível). Obviamente se ocupava de um 

só tipo de violação e obviamente se ela se ocupava de um só tipo de violação, era só um 

tipo de agente. Então essas são as primeiras Comissões são muito reduzidas. 

Se (ininteligível) processo de evolução das Comissões da Verdade 

(ininteligível). Novos momentos, uma ampliação de mandato das Comissões da 

Verdade. Um salto de (ininteligível) importante é a Comissão de esclarecimento 

histórico de Guatemala que se cria imediatamente depois dos acordos de paz entre 

(ininteligível) Guatemalteca e o Governo deste país. 

A Comissão de Esclarecimento Histórico da Guatemala recebe mandato de 

investigar não uma violação senão todos aqueles atos (ininteligível) guatemalteca. Estou 

citando de memória a fonte. 

Essa Comissão, portanto tem mandato de investigar todas as violações de 

Direitos Humanos, não só esta aparição forçada. E por isso foi capaz de encontrar 

amplos (ininteligível) de violações de Direitos Humanos e por isso oi a primeira 

Comissão que determinou que na América Latina, no caso concreto de Guatemala se 

haviam cometido atos de genocídio contra a população maia. 

Informação importante que (ininteligível) em um pilar fundamental dos 

(ininteligível) atuais por genocídio (ininteligível) nesse país. Isso é uma Comissão 

importante também porque a diferença das Comissões anteriores (ininteligível) 

Comissão que isso, investigação em forma (ininteligível) em colaboração com a 
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sociedade decorreram amplos números de comunidades indígenas para receber a 

informação direto pelas vítimas. 

Outro salto grande é a Comissão da Verdade da África do Sul. Nesta Comissão 

da Verdade a grande inovação que ocorre é a diferença entre as Comissões anteriores, a 

Comissão Sul-Africana leva a cabo o trabalho em público. 

Todas as Comissões anteriores teriam sido trabalhos de Gabinete, cerrados. Esta 

Comissão realiza seu trabalho através de audiências públicas com a metodologia de 

alertar abertamente as vítimas a que contem suas histórias ante o país e suas 

comunidades. 

Para fazer isto, a Comissão gerou impacto social no Sul da África não só no final 

de seu trabalho quando publicou o relatório. Senão, durante o seu trabalho quando 

permitiu que a gente escutasse as experiências dos sobreviventes. Essa é a mais 

importante inovação desta Comissão. 

Outra inovação importante (ininteligível) Comissão Sul Africana por primeira 

vez uma série de poderes que são quase inconstitucionais. Poderes típicos que se pode 

atribuir normalmente aos procuradores. Poder de “Compulsa”, Poder de (ininteligível), 

Poder de efeito facilitar benefícios penais, benefícios de anistia em troca de certas 

condições. De modo que outro (ininteligível) das Comissões da Verdade. 

Pelo (ininteligível) deste modelo de Comissão da Verdade a segui-los sofrendo 

novas inovações, uma redundância, a seguir experimentando novos saltos de 

(ininteligível) diria eu e várias Comissões a inovar de maneira assim significativa. 

A Comissão de Timor Leste que publicou o seu informe final chega 

(ininteligível) que foi estabelecida por um brasileiro, Sergio Vieira de Melo quando foi 

representante do Secretário Geral da ONU para este território. Cria uma inovação muito 

particular que a Comissão Timolesa funcionou em coordenação com as comunidades 

indígenas de Timor Oriental. E uma das coisas que isso facilitou o processo de 

reintegração na comunidade dos perpetradores que haviam cometido crimes dentro de 

sua comunidade. Aplicando princípios de Justiça Tradicional, de Justiça Indígena a 

Comissão permitia que aqueles perpetradores que não haviam cometido delitos de 

sangue, que não tinham cometidos crimes (ininteligível) senão crimes menores, pelo 
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que agora estão pelejando com sua comunidade (ininteligível) foi sim capazes de 

desenvolver, de contar, de pedir perdão e se reintegrar na comunidade. 

Essa é só a inovação importante que a Comissão Timolesa levou adiante. Outro 

foi que esta Comissão facilita toda sua informação a processos penais (ininteligível) 

Timor Oriental. No caso do Peru a Comissão da Verdade (ininteligível) específicas. É a 

primeira Comissão que inclui o Decreto Supremo que cria um mandato específico de 

investigar crimes cometidos contra o povo indígena. De modo que é uma Comissão que 

nasce de forma concreta e específica, uma ordem, um mandato dos comissionados de 

investigar os crimes, não somente uma perspectiva geral, uma perspectiva concreta de 

cada setor da população. 

Por isso a Comissão em seu informe final tem um capítulo e tem (ininteligível) 

concretos sobre o sofrido povo indígena. Sofrido pelas mulheres, sofrido pelos 

pequenos e as violências sofrida pela minoria sexual e assim (ininteligível). De modo 

que é uma Comissão que é a primeira em explorar der forma concreta o seu informe 

final este tipo de tema. 

E em segundo lugar, uma Comissão que é investigação (ininteligível), uma 

Comissão que recorre a toda informação possível sobre os distintos atos que vieram ao 

seu conhecimento e separa informação para alguns casos particulares de muita 

gravidade, recebe esta informação, compila e entrega diretamente ao Ministério Público 

no Peru. 

Quando a Comissão da Verdade entregou seu informe final no ano de 2003, 

entregou também em cerimônia a parte toda a sua documentação que poderia servir 

como evidência ao Ministério público Nacional. Servindo de maneira direta aos 

distintos processos penais que se abriram no Peru, incluindo o processo penal contra o 

Ex Presidente Alberto Fujimori. 

Outro caso também absolutamente interessante e inovador que saiu da Comissão 

da Verdade, a reconciliação de Canadá. Existe uma Comissão da Verdade de 

Reconciliação no Canadá. Esta Comissão se encarrega de investigar as violências 

sofridas pelos povos indígenas canadenses e experiências e assimilação forçada e 

genocídio cultural. 
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O Canadá reconheceu que durante mais de um (ininteligível) os povos indígenas 

teriam que entregar os seus filhos ao Estado para que em escolas (ininteligível) se 

educaram os pequenos e a perda de seus valores culturais indígenas. 

Nestas escolas os pequenos tinham que perder o seu idioma original, perder seu 

nome original, perder suas crenças, romper com suas famílias para poder assimilar 

forçadamente a cultura dominante. 

Os sobreviventes destas experiências porque nas escolas internados onde se 

cometia todo tipo de atrocidade e violências contras os pequenos. São todas pessoas que 

sofreram graves traumas e que transmitiram os traumas às suas próprias famílias. 

Mais ou menos (ininteligível) anos, depois de muito tempo de silêncio as vítimas 

de violência começaram a falar em público e começaram a compartilhar suas 

experiências e passaram a mover processos penais e civis contra o Governo Canadense 

por esta violação de Direitos Humanos. 

Chegou o momento em que havia mais ou menos cinco mil casos abertos contra 

o Governo e contra as igrejas canadenses por estas violências. E neste instante o 

Governo canadense (ininteligível), uma arbitragem judicial entre o Governo, os povos 

indígenas e as igrejas canadenses. 

Como resultado desse processo de mediação judicial se cria uma Comissão da 

Verdade e um programa de reparação. O Canadá dedicou dois bilhões de dólares 

canadenses para a reparação para os sobreviventes das escolas e das (ininteligível) 

forçada e é criado uma Comissão da Verdade para os povos indígenas. 

Essa Comissão da Verdade é portanto uma grande inovação da primeira que se 

enfoca diretamente os povos indígenas. É a primeira que se enfoca as violações sofridas 

por pequenos que estão escolas internados. Imaginem (ininteligível) importante que esta 

experiência e contexto atual em que (ininteligível) que sofrem os pequenos internados 

em espaços, escolas repressivas. 

Uma violação também muito importante. É importante (ininteligível) que as 

Comissões da Verdade hão de existir em alguns casos com leis de anistia, alguns 

mecanismos de anistia não tem sido impedidas de investigar e decidir a verdade. 
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A Comissão da Verdade do Chile, por exemplo, se criou imediatamente depois 

da transição chilena e como vocês recordam a transição chilena, o Sr. Pinochet  não 

estava sendo (ininteligível) das Forças armadas e continuava tendo uma corporação 

militar importante no poder. (Ininteligível) primeiros anos da transição chilena havia 

senadores militares no (ininteligível) Pinochet. 

(Ininteligível) a Comissão da Verdade foi capaz de investigar, o mandato da 

Comissão da Verdade disse claramente que na investigação da Comissão da Verdade 

não é prejudicial aos possíveis processos penais que poderão ocorrer atualmente ou no 

futuro. De modo que o trabalho da Comissão da Verdade não é (ininteligível) da Justiça, 

não é contra a Justiça. Inclusive em caso de existência de uma lei de anistia como no 

caso do Chile, a Comissão da Verdade chilena não se (ininteligível) senão simplesmente 

como aparte. 

E, portanto, a lei da anistia não impedia o trabalho da Comissão e nem a 

Comissão impedia o trabalho da Justiça e como no Chile eventualmente a Lei da Anistia 

tem sido aplicada e existem (ininteligível) de casos penais. 

No caso do Sul da África, é um caso muito caricato. Tem que recordar que lá a 

anistia que se outorga no final do conflito, ao final do Regime do Apartheid, a diferença 

absoluta da anistia brasileira. Isso é uma anistia condicionada. A anistia sul africana tem 

condições concretas. 

Estas condições são que o perpetrador tem em primeiro lugar que dar toda 

informação que tem sobre os atos, incluindo a cumplicidade (ininteligível) que 

cometeram os atos. 

Se você é um impetrador e está à frente da Comissão da Verdade no Sul da 

África, você não vai receber a anistia (ininteligível). Tem que dizer toda a verdade. E 

(ininteligível) não recebe a anistia. Dentro da Comissão da Verdade Sul Africana não 

tem anistia automaticamente. Só uma minoria das pessoas que participaram desse 

processo recebeu a anistia. 

Segundo (ininteligível) anistia Sul Africana que os impetradores (ininteligível) 

que seus atos vieram no sentido político. Vale dizer que não atuaram por interesse 

pessoal, (ininteligível) pessoal, senão por uma razão política concreta. E demonstrar, de 
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modo que, por exemplo, se alguém viola uma prisioneira política sexualmente, a 

pergunta clara que o objetivo político pode ter na violência sexual? Expliquem vocês 

em que forma violar uma pessoa tem objetivo político. Que objetivo político pode ter? 

De modo que não se trata de uma anistia regalada. 

E em terceiro lugar ademais, as pessoas que apareciam perante a Comissão Sul 

Africana teriam que demonstrar que estes crimes cometidos eram proporcionais aos 

objetivos políticos que perseguiam. De modo que teriam que demonstrar porque 

puseram uma bomba em uma igreja e proporcionar o objetivo político que você tem. 

Em que forma isso pode ser proporcionado? Isso é desproporcional. 

De modo que não se trata de anistia gratuita, não se trata de uma anistia 

regalada, não se trata de como se é caracterizado uma situação mágica que de pronto a 

vítima generosamente, cristianamente decidem perdoar. Isso não é certo, isso não 

ocorreu no Sul da África. No Sul da África é um processo muito mais complexo. 

É muito oportunista, poderia dizer muito amoral impor às vítimas a perdoar. 

Você (ininteligível) isso é da pessoa, isso não é cristão, não é o mais correto. Isso é um 

absurdo. Como? Eu não posso perdoar por outros. O perdão é um ato absolutamente 

livre ou não o é. 

E a Comissão da Verdade Sul Africana não impôs o perdão a ninguém. Isso é 

um processo muito mais condicionado como vocês podem ver. Então, as Comissões da 

Verdade são processos que tem ricas experiências já. Ocorreram mais de 40 Comissões 

da Verdade ao redor do mundo.  

Provavelmente será talvez uma pena que o Brasil tem demorado tanto em formar 

uma Comissão da Verdade. Mas por outro lado tem muitas experiências de modo que o 

Brasil não tem que, como dissemos no Peru “inventar a roda”.  A roda já existe, não tem 

que ser descoberta. Esta experiência já está aí e se os comissionados apontados pela 

Presidenta (ininteligível) pessoas de alta capacidade (ininteligível) integridade e 

conhecimento vão ser capazes de receber esta informação e conhecimentos 

internacionais que podem servir (ininteligível) reio, à Comissão Estadual de São Paulo e 

as distintas comissões que se criam. Há uma grande experiência aberta que permite um 

melhor sucesso da Comissão da Verdade brasileira. 
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Creio que talvez possamos ter uma breve pausa para perguntas e respostas para 

depois passar à apresentação de Marlon, professor brasileiro? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Parabéns. Aplausos. 

Vamos já emendar senão dispersa, não é? Vamos começar com o Dr. Marlon. 

Acho que é importante a gente dar continuidade, vamos lá? Querem fazer algumas 

perguntas? Então, um breve bloco de perguntas e aí o Dr. Marlon começa, vamos fazer 

o bloco. Microfone sem fio? Está lá. Vamos lá, aberto para perguntas, várias pessoas 

inscritas, vamos lá. 

 

O SR. DANIEL - Boa tarde! O meu nome é Daniel, faço parte do Coletivo 

Político 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Devolve a luz para a Mesa, 

por favor. 

 

O SR. DANIEL - Meu nome é Daniel, faço parte do Coletivo Político Quem e o 

senhor comentou sobre as diversas experiências sobre Comissões de Verdade e sobre a 

maneira como progressivamente elas foram enfocando, foram se concentrando em 

aspectos diversos em relação aos Direitos Humanos. 

Mas uma coisa que eu notei é que a maior parte das vezes as comissões se 

focaram em agentes, em perpetradores de relações. Eu gostaria de saber sobre o aspecto 

mais institucional, investigar se houve, de que modo as instituições apoiaram, as 

empresas apoiaram esse Regime e se a Comissão poderia contribuir não apenas no 

aspecto penal, mas também no aspecto político de reforma das instituições que 

possivelmente foram colaboradoras do regime ou talvez mesmo criadas pelo regime 

com o fim de vamos dizerem, pacificar de algum modo a sociedade. 
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A SRA. ANA MIRANDA - Boa tarde! Meu nome é Ana Miranda, estou aqui 

representando o Coletivo RJ, do Rio, Memória Verdade e Justiça. Entre outras questões 

que estamos trabalhando lá no Rio, uma delas se refere à importância do testemunho já 

que aqui no Brasil a gente sabe que nem todos os arquivos estão na mão do Estado, hoje 

não é? Estão nas mãos de agente do Estado. 

Há arquivos privados, arquivos que talvez nunca sejam abertos, então, a 

importância do testemunho vivo é muito importante. 

Então, para estes testemunhos existem experiências internacionais em ações de 

assistência psicológica e jurídica para os testemunhos? É uma questão nossa que 

estamos começando a tentar levar adiante. Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – A Laura está inscrita? Tem 

aqui, fala o nome. 

 

O SR. TONINHO KALUNGA – Eu sou o Toninho Kalunga, Vereador de 

Cotia em São Paulo. Eu queria saber, nesses casos, por exemplo, das cidades ou dos 

casos que ficaram ou não tiveram repercussão nacional ou não ficaram sabidos. Nas 

Delegacias de Polícia das cidades houve centenas, talvez milhares de casos, talvez 

muito mais do que os que são relatados e de pessoas que foram torturadas, violentadas 

de diversas formas por situações quer nem sempre eram próprias da relação política, 

mas pela maldade do momento que vivia o país. 

Nesses casos como que faz para divulgar já que estas pessoas são apenas vítimas 

da política e não vítimas políticas? Como se estabelece essa relação com estas situações, 

que, aliás, são as torturas que ainda hoje acontecem. Como a gente estabelece essa 

relação com pessoas que naquela época foram vítimas desta mesma ditadura, mas que 

não estão registradas na História? 

 

A SRA. LAURA – Boa tarde, meu nome é Laura e sou equatoriana. Eu queria 

fazer uma pergunta que tem a ver com o que o companheiro colocou, que às vezes eu 
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tenho a sensação de que na América Latina se usa o exercício da força no sentido 

político (ininteligível). Isso é evidência em alguns casos lá (ininteligível) instituições 

(ininteligível), instituições empresariais de uma série de (ininteligível) políticos 

nacionais (ininteligível), por exemplo, as escolas de formação dos Estados Unidos. 

Eu militei bastante no observatório por ser da Escola das Américas e depois um 

processo foi (ininteligível) nos Estados Unidos e o que se conseguiu foi uma pressão 

para (ininteligível) número de militares que estavam sendo treinados lá e finalmente a 

escola (ininteligível) agora tem outro nome (ininteligível) treinando os respectivos 

militares. 

Eu gostaria de saber em que grau estas Comissões da Verdade estão 

(ininteligível) com relação aos políticos que é uma matriz de fundo que afeta toda a 

América Latina. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – O último, Deputado 

Marcos Martins. 

 

O SR. MARCOS MARTINS – PT – A pergunta é relacionada ao Chile. Nós 

recebemos na Cidade de Osasco o Sindicato dos Metalúrgicos, recebeu uma Comissão 

de Índios e que fazem um monte de denúncias de perseguições, prisões, criminalizações 

e isso acontece hoje ainda. Então, a Comissão de Verdade lá do Chile não atentou para 

estes fatos, se ainda continuam ocorrendo hoje? Se o senhor tem algum conhecimento a 

respeito disso. E aproveito para cumprimentá-lo pela explanação. Obrigado. 

 

O SR. EDUARDO GONZALEZ CUEVA - Nas missões da Verdade iniciais 

os feitos se focaram fundamentalmente em pessoas, em atos e crimes cometidos por 

pessoas. Identificou, portanto, responsabilidades individuais que agora a Justiça se 

encarregará de esclarecer. Quando você (ininteligível) o informe (ininteligível) da 

Argentina encontra nomes de perpetradores claramente mencionados. 
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Quando checa o informe da Comissão da Verdade do Peru, encontra nomes de 

pessoas claramente mencionados, então, é certo que muitas Comissões têm enfocado 

parte na responsabilidade (ininteligível). Também várias Comissões têm investigado 

sem prejuízo do primeiro responsável institucional. 

Uma delas, a primeira (ininteligível) com mais detalhes foi a Comissão de 

Esclarecimento Histórico da Guatemala. E isso tem uma história interessante. No caso 

da Guatemala como alguns setores políticos que negociaram a paz estão preocupados 

que a Comissão da Verdade (ininteligível). 

Se eles incluírem no mandato uma proibição específica de nomes, que não 

venham nomes, Comissão sem nomes, como não podiam somente proibir isso, 

incluíram também um mandato específico de investigar as instituições. 

Portanto, a Comissão Guatemalteca investigou com muitos detalhes a 

responsabilidade institucional. Não mencionou nomes, mas mencionou instituições. Por 

suposto o que ocorreu depois é que haviam buscado o silêncio sobre os nomes 

resultaram muito preocupados, desesperados alguns (ininteligível) porque mencionavam 

as instituições. 

Porque claro, se menciona os indivíduos também se menciona as instituições, 

mas se há um militar honesto no Exército, este militar honesto também é incluindo na 

lista e na responsabilidade institucional de maneira injusta. E esse tipo de situação 

causava uma reação muito forte nesses setores honestos, vamos assim dizer, e eu não 

quero que a mim se inclua nessa responsabilidade. (ininteligível) essa responsabilidade 

dos indivíduos específicos. 

De modo que creio eu que a princípio as Comissões deveriam ser capazes e são 

capazes de investigar tanto a responsabilidade individual sem prejuízo da atividade 

(ininteligível) do Ministério Público como a responsabilidade institucional. E o ato 

(ininteligível) e o mandato da Comissão Nacional da Verdade. Esse mandato em seu 

artigo terceiro, inciso terceiro que apresenta os objetivos da Comissão da Verdade, disse 

com toda clareza que a Comissão tem que identificar e tornar públicos as estruturas, os 

locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violações de Direitos 

Humanos. 
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De modo que a Comissão da Verdade tem uma possibilidade no mandato, no 

dever de esclarecer estas instituições como parte (ininteligível) da verdade. Mas estou 

convencido que no caso do Brasil há um amplo (ininteligível) de Direitos Humanos. 

Estou convencido de que esse (ininteligível) São Paulo é completamente 

(ininteligível). Existe um (ininteligível) foram capazes de denunciar as violações 

(ininteligível) familiares de prisioneiros políticos. Familiares que teriam (ininteligível) 

certa formação política, certa capacidade de identificar e defender seus direitos. Mas 

outros não denunciaram e talvez denunciassem somente agora porque temiam e tem 

medo, ou porque não sabiam que tinham este direito. 

De modo que estas violações existem e são reais. E aí (ininteligível) uma coisa 

muito importante. A Comissão da Verdade não é um ato para identificar as violações 

sofridas por prisioneiros políticos. É ato para identificar violação dos Direitos Humanos 

em geral. Não é ato para identificar violação sofridas por um certo grupo social ou 

político específico, senão violação em geral. 

No mandato, artigo primeiro disse que a finalidade é examinar e esclarecer as 

graves violações de Direitos Humanos praticadas no período (ininteligível). Essas 

violações não dependem, portanto da (ininteligível) política da vítima, senão da 

(ininteligível) da violação. 

E se a pessoa continuar sendo um militante político, foi torturada, foi abusada 

porque era um indigente, um favelado, porque era um indígena que estava em uma zona 

que (ininteligível) por um negócio econômico, essa pessoa sofreu uma agressão de 

Direitos Humanos e tem o direito der levar até a Comissão e a Comissão tem 

(ininteligível) e dever de investigar esse tipo de violações. 

Agora, a Comissão tem como claro o dever e a possibilidade de receber 

testemunhos de distintas vítimas, testemunhos, informações, dados e documentos. Essa 

investigação, essa capacidade de receber testemunhos deve ser de acordo com o 

princípio de ao causar danos. 

As pessoas (ininteligível) violação de Direitos Humanos não devem ser 

(ininteligível) no momento de testemunhar. Se o testemunho se faz sem preparação, sem 

apoio psicológico, político, sem a informação e sem o consentimento claro e informal 
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do testemunhante, pode-se gerar uma situação perigosa, psicológica ou (ininteligível) da 

pessoa. 

A Comissão tem o dever de garantir a segurança integral das pessoas que vão 

dar seu testemunho perante a Comissão da Verdade. Esse é um princípio fundamental 

que todas as Comissões da Verdade. No caso do Peru temos uma unidade dedicada de 

Saúde Mental a serviço das vítimas que participavam da Comissão da Verdade. E cada 

vítima que participava da Comissão da Verdade recebia explicações do que significava 

a sua participação e que possíveis direitos existiam nessa participação e só participavam 

sobre (ininteligível) consentimento livre, prévio e informal. 

Quando olhamos a responsabilidade institucional creio que é inevitável falar, 

sim, esta pergunta (ininteligível) está tratando de responder à pessoa que fez a pergunta. 

Pelo que vou ignorar a pessoa que me fez a pergunta para conversar com 

companheiros (risos). A companheira do equador fez uma pergunta com concreta sobre 

os contextos internacionais, da responsabilidade (ininteligível). Eu creio que isto é 

absolutamente racional. Claro, depende de caso concreto. Há processos de violações de 

Direitos Humanos que em primeiro lugar como resultados de processos nacionais muito 

claros. 

E há processos de violações de Direitos Humanos que têm um componente 

internacional mais claro. Como por exemplo, a cooperação entre as ditaduras militares 

do (ininteligível). E a operação (ininteligível) evidentemente um caso de cooperação 

internacional criminal. Uma investigação sobre os atos cometidos na ditadura militar 

brasileira, chilena ou argentina tem que olhar os padrões de cooperação internacional 

que existiam entre os perpetradores destas estruturas criminais. 

Isso tem que existir. Quando você investiga a violência em (ininteligível) ou em 

Serra Leoa tem que imediatamente identificar (ininteligível). Que essa violência ocorre 

como parte de um mesmo processo criminal que esse negócio criminal dos diamantes 

ocorreu (ininteligível) em Serra Leoa que era controlado pelos senhores da terra.  

Se você investiga a violência da zona leste do Congo, tinha que investigar a 

violência (ininteligível) de Uganda, tinha que investigar a violência de toda 
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(ininteligível). O que ocorreu (ininteligível) não está desligado do que ocorreu na 

Indonésia. 

Muitos dos atos que tiveram lugar nesses países tinham efeito, uma dimensão 

internacional. E a Comissão da Verdade de acordo com esse artigo terceiro, inciso 

terceiro, com toda claridade pleiteia que tem que tornar público todas as circunstâncias 

dos atos. E estas circunstâncias em qualquer leitura lógica tinham que incluir 

evidentemente o contexto e a responsabilidade internacionais. 

E aí, creio que para terminar, quando o Deputado menciona o Chile e fala de 

casos concretos que estão ocorrendo hoje e que estão gerando protesto social como o 

caso do protesto dos indígenas pelo manejo dos recursos naturais e as violações sofridas 

em seus direitos. 

Creio que evidentemente isso não se indica que quando houve as Comissões da 

Verdade no Chile e essas comissões enfocaram em um só tipo de violação de Direitos 

Humanos nas violações sofridas (ininteligível) os desparecimentos que sofriam 

(ininteligível) Arbitrárias e não (ininteligível) e todas as violações cometidas pelo 

Regime Militar se renderam (ininteligível) e nas políticas que vão responder a estas 

violações. 

No caso do Brasil, por exemplo, de novo o exemplo dos povos indígenas, eu me 

pergunto porque nada é perguntado, que violações em concreto sofreram os indígenas 

durante a ditadura? Porque uma ditadura tão larga tinha que haver violações sofridas por 

todos os setores do país e não somente por (ininteligível) famílias de prisioneiros 

políticos e lutadores políticos. Tinha que haver muito mais. 

As violações sofridas e conhecidas dos prisioneiros políticos e dos lutadores 

políticos contra a ditadura são só a ponta do iceberg das violações dos padrões criminais 

dessa ditadura. 

Uma ditadura que abre a (ininteligível) para os grandes negócios com os poderes 

econômicos, com corporações financeiras importantes (ininteligível) só pelos indígenas. 

Essa violação existe e tem que ser investigada. E para se investigar tem que fazer, creio 

eu, uma consulta a estes povos indígenas que tem direito à consulta prévia. 
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Não é possível que se investigue a tortura que ocorria com os presos políticos e 

não se investigue a tortura que ocorria contra os favelados, indigentes, contra as pessoas 

acusadas de crimes comuns. Porque isso também era parte de uma violação dos Direitos 

Humanos e certa lógica de entendimento (ininteligível) de como se administra uma 

sociedade. É a lógica da violência para a ditadura tudo isso era marginalidade, 

delinqüência, câncer social. 

A resposta era a violência. Estes são delinqüentes políticos, nós torturamos, isso 

são indigentes e delinqüentes sociais, são possíveis delinqüentes sociais, nós torturamos, 

assassinamos. Esse padrão tem que ser mencionado. No Brasil tem havido uma grande 

incompreensão da luta contra a impunidade porque se é (ininteligível) por muito tempo 

que é um tema de umas tantas pessoas. 

Tema dos familiares e lutadores políticos. E como esse número é um número 

que não alcança as dezenas de milhares como o Peru, como Guatemala, se aplica uma 

aritmética imoral e (ininteligível) como três mil, 500 como 60 mil. Como 200 mil. 

Então, se aplicando esta matemática imoral isso é bom para que se investigasse 

só um tanto. Creio que essa interpretação está sendo incorreta porque não são 400 os 

que sofreram as violações dos Direitos Humanos. São muito milhares de milhares de 

pessoas que sofreram violações e são comunidades inteiras. 

Eu creria que haja processos (ininteligível) São Paulo, Rio de Janeiro, 

Pernambuco. Tinha que haver processos de busca da verdade setoriais. Tinha que haver 

um espaço para que as mulheres falem do que sofreram como mulheres durante a 

ditadura. Tinha que haver um espaço para que os artistas e os trabalhadores da Cultura 

falem sobre o que sofreram durante a ditadura. Tinha que haver um espaço para que os 

povos indígenas falem do que eles em concreto sofreram durante a ditadura. Tinha que 

haver um espaço para que as minorias sexuais contem o que eles passaram durante uma 

ditadura que era (ininteligível) era machista e patriarcal. 

Esses espaços têm que ocorrer por isso eu digo que a verdade não é 

(ininteligível), um bloco de granito, de concreto. É uma realidade ampla, com muitas 

facetas e que se tem que construir de uma forma coletiva. Portanto, creria eu que na 

mesma forma que mencionamos este caso dos indígenas, a Comissão Nacional da 
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Verdade tem que escutar a voz clara da sociedade e que a verdade completa, e que a 

verdade não só de alguns setores, mas de todos os setores sociais. 

E que se escute a voz das mulheres, dos indígenas, a voz das minorias, etc. 

Porque não é certo que a ditadura (ininteligível) só a um grupo concreto e pontual de 

lutadores sociais (ininteligível) a todos um país. 

E que estas violações que hoje se conhecem (ininteligível) da comissão de 

mortos e desaparecidos, da comissão de anistia. Esse trabalho só mostrou a ponto do 

iceberg (ininteligível) e que a Comissão da Verdade tem que ser (ininteligível) nesse 

mar de criminalidade e imoralidade (ininteligível). Aplausos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Dr. Marlon, queria 

convidar o Sérgio Sugiyama, na apresentação do Dr. Marlon, fazer companhia a ele na 

Mesa. Parabéns. Sérgio venha aqui para a Mesa com a gente, fica conosco aqui. 

 

O SR. MARLON WEICHERT – Caro Deputado Adriano Diogo. É um enorme 

prazer e uma renomada honra receber o convite para participar desse debate sobre os 

objetivos e finalidades da Comissão da Verdade, especialmente tentar fazer alguma 

contribuição a este processo ímpar que a assembléia Legislativa de São Paulo está 

inaugurando com a Comissão Rubens Paiva. 

Eu queria começar com este ponto primeiro para dizer de que, reforçar um 

pouco alguns aspectos que o Eduardo falou sobre essa dimensão de que a verdade não é 

um patrimônio federal, estadual, mas é um patrimônio nacional e até mesmo regional. E 

o exemplo de criar uma Comissão Estadual da Verdade reforça este caráter de uma 

necessidade de um esforço federativo para passada a limpo desse histórico de um 

período de graves violações dos Direitos Humanos no Brasil. 

Então, a minha admiração pela iniciativa da Assembleia Legislativa de São 

Paulo é profunda e espero que seja um exemplo a ser seguido, um modelo que possa 

iluminar, que seja em outros Estados por lei, que sejam em municípios por decisões da 

Câmara de Vereadores ou por outro espaço, mas é fundamental de que todos os setores 
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aqui de ambos níveis políticos possam participar deste processo que é um processo 

muito grande e muito amplo, como já deu para perceber da fala do Dr. Eduardo que bem 

expôs esta questão. 

Ouro aspecto que eu queria elogiar enormemente é esse espírito de colaboração 

com o que foi criado a Comissão Estadual da Verdade, a Comissão Rubens Paiva, que 

já confessa na sua própria resolução de implantação que o seu objetivo é contribuir, ou 

seja, entrar nesse chofre sinérgico com a Comissão Nacional da Verdade. Não é longe 

nenhuma pretensão de concorrência, mas uma pretensão de mostrar que a gente tem que 

começar de forma capilar para produzir este grande resultado que é a verdade sobre o 

período em que esperamos se dedique a Comissão da Verdade. 

Também a (ininteligível) de preâmbulo é lembrar que a Comissão da Verdade 

embora pareça ser instrumento e é na verdade um instrumento vocacionado muito para a 

produção de um dos mecanismos da justiça de transição que é a produção da verdade, 

direito à informação, ela não se limita como já ficou muito claro na exposição do 

Eduardo, a esse objetivo. 

A justiça de transição trabalha com vários, um conjunto de várias medidas que 

se busca adotar objetivando produzir verdade, objetivando produzir justiça, memória, 

reparação e também reforma de aparatos estatais quer influenciaram ou que 

participaram de algum modo omissivo com as graves violações dos Direitos Humanos e 

então, eu pretendo demonstrar isso um pouco na minha fala no modelo que a Lei 

desenhou para a Comissão nacional da Verdade, a meu ver, de que nós temos espaço 

aqui para trabalhar em várias frentes e isso evidentemente no âmbito da Comissão 

Estadual da Verdade. 

A minha análise, o meu estudo tem sido mais em cima do texto que foi aprovado 

pelo Congresso Nacional. Nós temos acompanhado, há um grupo de trabalho do 

Ministério Público Federal do qual o Dr. Sérgio Sugiyama faz parte, que é um grupo de 

trabalho de memória e verdade já há mais de um ano.  

Uma das primeiras missões nossa foi o estudo, o acompanhamento do projeto da 

Comissão Nacional da Verdade. Nós produzimos um árduo documento de sugestões 

que acabaram fazendo parte do processo de discussão, mas não necessariamente 

frutificaram em alterações legislativas, mas que permitem que a gente tenha agora uma 
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leitura sobre o texto que foi aprovado e eu queria trabalhar sobre tudo nos pontos 

relacionados aos objetivos que uma Comissão Nacional da Verdade parece que pode ter 

e também dos poderes e limitações e sempre que possível fazer uma inflexão destas 

análises em relação à Comissão estadual da Verdade, em relação à Comissão Rubens 

Paiva. 

O primeiro ponto que sempre se coloca e que é interessante porque os 

observadores estrangeiros muitas vezes fazem esta pergunta para mim, é de que o que 

pretendemos com uma Comissão 40 anos após os fatos quando na maioria dos casos o 

que acontece como foi exposto pelo Dr. Eduardo, é uma Comissão da Verdade logo 

após a retomada do estado democrático de direito, ou como uma ferramenta essencial 

para a retomada do estado democrático de direito. Sobretudo em países que enfrentaram 

guerra civil ou passaram por um regime autoritário que enveredou como regra dos 

regimes autoritários, por uma política de grave violação de Direitos Humanos. 

Eu acho que este fato nosso que tem várias razões históricas que eu não quero 

aqui me dedicar a elas nesse momento, ela traz dificuldades e possibilidade. Ou seja, 

tem conseqüências ruins, mas também abre um leque de possibilidades. 

No campo das dificuldades o que nós vamos nos deparar é com a dificuldade da 

obtenção de evidências, de provas. O tempo, nós que somos da militância da 

investigação para fins judiciais, sabemos que o tempo é um inimigo muito forte para a 

apuração dos fatos. As provas vão se evaporando, as testemunhas vão naturalmente se 

esquecendo ou até se confundindo. Ou seja, há uma dificuldade na apuração dos fatos. 

Agora traz outra vantagem, sobretudo em uma Comissão da Verdade, não em 

um processo judicial, mas, sobretudo em uma Comissão da Verdade que é a vantagem 

da distância do contexto político de conflito. Embora pareça que alguns gostem de 

reeditar um clima de antagonismo e de conflito, esse não é o clima da sociedade 

brasileira, não é o clima de uma sociedade que quer produzir uma Comissão Nacional 

da Verdade. 

Essa distância do tempo dos conflitos é que vai permitir a meu ver uma análise 

mais profunda das causas do regime autoritário e das conseqüências do regime 

autoritário que eu acho que passam a ser em pé de igualdade com aquela finalidade 
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tradicional das Comissões da Verdade, passam a ser talvez o nosso grande contributo 

inclusive para o conjunto internacional de Comissões da Verdade. 

O Estado Brasileiro pode produzir uma Comissão da Verdade que talvez seja 

mais um passo naqueles saltos qualitativos ou de inovações porque essa distância pode 

permitir se soubermos usar bem o mecanismo de Comissão da Verdade, pode permitir 

que nós tenhamos saltos importantes na consolidação de um estado democrático de 

direito e, sobretudo onde vou chegar no final, talvez na ruptura de certos rescaldos e 

enclaves do estado autoritário. 

Então são dois pontos que se contrapõem e nós temos que ter a habilidade e 

criatividade de tirar proveito dessa janela de oportunidade que nós temos dadas por 

estas distâncias históricas e por outro lado tentar superar com uma investigação 

redobrada as dificuldades que são resultantes do perecimento das provas ou pelo menos 

da sua qualidade. 

Pois bem, a Lei 12528 no artigo terceiro traz uma série de objetivos para a 

Comissão Nacional da Verdade. E aqui eu tenho tentado fazer uma compatibilização ou 

uma separação destas hipóteses que a Lei tratou em certos campos de atuação que me 

parece dentro dessa ideia de justiça de transição a Comissão Nacional da Verdade pode 

contribuir. 

A primeira atividade que se espera de uma Comissão da Verdade é a atividade 

investigativa. Isto está previsto expressamente nos três primeiros incisos da Lei 12528 

que diz que é objetivo da Comissão Nacional da Verdade, primeiro esclarecer os fatos e 

as circunstâncias dos casos de graves violações de Direitos Humanos mencionados lá no 

artigo primeiro da Lei que seriam aqueles de 46 até 1985. Dois, promover o 

esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos 

forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria. Isso é importante porque está escrito na 

própria Lei, ainda que ocorridos no exterior. Isso aqui é também outro fato importante, 

outra grande virtude da Lei. 

Três, identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as 

circunstâncias relacionadas à prática de violações de Direitos Humanos mencionados no 

artigo primeiro e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na 

sociedade. 
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Pois bem, o que nós enxergamos aqui? Eu queria retomar uma das perguntas que 

o Eduardo respondeu. Em regra nós temos uma diferença teórica que eu enxergo, aliás, 

isso está na doutrina internacional, se bem me lembro acho que a Priscila comenta isso 

no seu livro, está em relatórios da ONU que a Comissão da Verdade tem uma vocação 

maior para identificação das responsabilidades institucionais., como contraponto a 

Justiça Criminal que tem como principal vocação a identificação das responsabilidades 

pessoais, individuais. 

A Justiça trabalha com a responsabilização do agente que cometeu ou é suspeito 

de cometer um crime e a Comissão da Verdade deveria trabalhar com uma identificação 

mais forte dos aparatos estatais. 

No caso brasileiro, porém, a Lei talvez influenciada por esta falta de justiça que 

a interpretação da Lei de anistia tem gerado no país, trouxe para dentro da Comissão da 

Verdade esses dois pontos de vista, estes dois vieses. O viés da apuração da 

responsabilidade individual quando diz que vai trabalhar com autorias, e também 

quando refere no inciso terceiro que vai discutir estruturas locais e instituições, também 

de trabalhar as responsabilidades institucionais. 

Então as várias corporações estatais que se envolveram com a prática de graves 

violações dos Direitos Humanos. E mais, vai além. Ela diz também que a Comissão 

Nacional da Verdade não é só para tratar da questão sob o ponto de vista estatal. Deve 

tratar também sob o ponto de vista da disseminação e da colaboração das práticas de 

violação de Direitos Humanos, mas da sociedade. 

Leia-se, o papel que a sociedade civil e suas entidades, empresas, pessoas 

tiveram na perpetração destas graves violações dos Direitos Humanos. Isto está 

colocado na própria Lei. 

Então, com base nestes elementos eu vejo algumas tarefas que me parecem 

fundamentais de serem desenvolvidas não só pela Comissão Nacional da Verdade como 

também pelas Comissões estaduais, locais, institucionais da Verdade que possam surgir. 

E que vão se aproveitar do trabalho das Comissões de Reparações Federais como a 

Comissão da Anistia e Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, e 

também das Comissões estaduais como foi o caso, como é o caso da Comissão de 

Indenizações, eu sempre esqueço o nome, de reparações, aqui do Estado de São Paulo. 
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E o que eu vejo aqui como elementos, eu listei oito elementos nesse campo, 

dessa atividade investigativa que me parece que são importantes. O primeiro o Eduardo 

já falou que é o de quantificar violações. 

Até hoje a leitura de violações foi pelo mérito daqueles que tiveram a coragem 

de enfrentar o Estado Brasileiro para dizer que havia ocorrido graves violações dos 

Direitos Humanos, pela perseverança desses atores, nós temos uma quantificação das 

vítimas diretas, daqueles que se opuseram ostensivamente ao regime. Mas nós não 

temos a apuração organizada e séria das demais vítimas dessas violações. 

 O número mais próximo que nós temos é o levantado pela Comissão da Anistia 

com base naqueles cidadãos que tomaram a iniciativa de procurar o aparato estatal para 

pedir uma reparação moral ou patrimonial. O número que chaga a mais de 60 mil 

pessoas que compareceram perante a Comissão de Anistia e desses processos nós 

trabalhamos com números, da última vez que eu trabalhei há dois anos nós falávamos 

facilmente em 30 mil vítimas reconhecidas, mas é um número que tem que ser muito 

superior a meu ver. 

 O Brasil nunca mais disse que os primeiros anos do Golpe em uma 

contabilidade deles que não é ainda totalmente clara para a gente, eles estimavam ser 

cerca de 50 mil pessoas que teriam sido presas apenas nos primeiros anos após o Golpe. 

Então este número é uma grande indagação. Nunca houve um trabalho do Estado 

de buscar as vítimas que o Vereador colocou aqui. Aqueles que foram vítimas da 

violência do Estado até pelo matiz que foi adotado de repressão a qualquer movimento 

da vida social. É impressionante o nosso trabalho de Ministério Público, o quanto as 

pessoas se aproximam de nós para dizer, “agora que o senhor está falando, sabe o que 

eu acho que tem uma história na minha família e tal e eu vou procurar saber, eu quero 

entender melhor o que aconteceu”. Este número é uma grande incógnita. 

Na área rural então, onde há o medo da repressão, há o medo atual, cotidiano, 

essas pessoas têm muita dificuldade de falar nisso. E essa situação de medo que é uma 

barreira que a Comissão da Verdade vai ter que romper especialmente quando se tem 

outro lado ainda muito agressivo com relação a estas iniciativas, ele chega, há famílias 

que são muito próximas da gente. Em episódios muito recentes, há famílias que não 

querem fazer declarações públicas sequer de, por exemplo, elogio aos Procuradores da 
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república como o Dr. Sério Sugiyama que adotaram recentemente uma ação judicial 

penal em face de seqüestros, de desaparecimentos forçados a familiares das vítimas 

daquele caso que fala “eu tenho medo de fazer uma declaração pública de elogio ao 

Ministério Público porque temo pela represália em razão a minha pessoa”.  

Isso na semana passada. Estou falando de um depoimento da semana passada. 

Então essa questão é a primeira missão, quantificar as violações. 

O segundo passo importante é o da identificação das estruturas e locais da 

violação, oficiais e clandestinos.  Isso ainda não é um ponto claro. O Ivan Seixas que 

muito ajuda no nosso trabalho, nós temos enormes dificuldades de fazer um relatório 

oficial sobre o sítio 31 de março, a grande iniciativa foi a CPI da Câmara de Vereadores 

de São Paulo no caso da Vala de Perus, mas nós temos dificuldades de produzir até hoje 

documentos de transformar aquilo em um fato reconhecido oficialmente destes espaços 

clandestinos além dos espaços oficiais de perpetração de graves violações dos Direitos 

Humanos. 

Nessa linha que é o campo propício da Comissão e talvez um dos mais 

importantes por uma conseqüência que eu falo mais adiante, está o de apurar as 

responsabilidades institucionais pelas violações. 

Em paralelo a apurar as circunstâncias destas violações identificando, eu diria 

indicando pessoas que se envolveram com essas práticas. Essa expressão do indicar é 

muito importante e eu também vou aprofundar este ponto que é algo que o Eduardo já 

acenou. Ou seja, aqui trabalhar a Comissão com a responsabilidade institucional e com 

a responsabilidade ou a definição de autorias, indicar autorias pessoais por essas graves 

violações de Direitos Humanos que faz parte do mandato que foi dado pelo Legislador. 

Depois, desvendar as estruturas de sustentação econômica e operacional dos 

mecanismos de violações de Direitos Humanos. Quando eu digo que a sociedade civil, 

que a Lei colocou, que a Comissão precisa entender como é que se ramificou pela 

sociedade civil a prática de graves violações de Direitos Humanos, a leitura que eu faço 

é de que a Lei está determinando que se investigue como a sociedade civil praticou estes 

atos por conivência ou até mesmo por incentivo, ou financiamento. 
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 Há notícias reiteradas de que especialmente aqui em São Paulo na primeira fase 

que foi a da Operação Bandeirantes. Na primeira fase do envolvimento direto das 

Forças Armadas houve financiamento privado, houve arrecadação privado, houve 

pagamento de prêmios, houve premiação à agente da repressão. Está dentre as 

obrigações da Comissão da Verdade investigar e apurar este envolvimento, este tipo de 

atuação. 

Além disso, nós temos outra dificuldade que é sempre a justificativa da falta de 

arquivos, de que os arquivos teriam sido destruídos como se grandes fogueiras tivessem 

sido produzidas no país afora após a fase da redemocratização. É uma tarefa das 

Comissões dar uma resposta sobre a existência ou não destes arquivos e se eles foram 

efetivamente destruídos ou se estão efetivamente sendo acessíveis, que se comprove 

esta destruição e se identifique também os autores destas destruições, quem são os 

responsáveis. 

Porque aqui entra em outro ponto importante de que o direito à informação é um 

direito fundamental inclusive reconhecido em atos internacionais, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso da Guerrilha do Araguaia, afirmou 

(ininteligível) que as vítimas têm direito ao acesso a estes arquivos e tem direito ao 

acesso destas informações, e que constitui de per si uma grave violação dos Direitos 

Humanos, a recusa em dar acesso a essas informações. 

Então está no mandato da Comissão da Verdade investigar o que aconteceu com 

estes arquivos e investigar inclusive as autorias e responsabilidades institucionais por 

essa destruição manifestamente indevida de arquivos que digam respeito à violação de 

Direitos Humanos. O direito à informação é um direito autônomo de per si e, além 

disso, é um direito que é um instrumento para a apuração de outras violações de 

Direitos Humanos. Então ele tem uma importância sobranceira, ele é fundamental não 

só como finalidade própria, mas também um instrumento de identificação de outros 

fatos relevantes, de outras violações a direitos fundamentais e Direitos Humanos. 

Outro aspecto que se abre nesta ideia de informação de arquivo me parece que é 

o de pesquisar a chamada legislação secreta. Havia no tempo da ditadura a figura muito 

curiosa dos Decretos Secretos. E eu me recordo de em um determinado momento até 

algo muito pitoresco, me parece, inspirado por essa tendência meio burocrática de 
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origem portuguesa, eu não sei se alguém me mostrou que saía no Diário Oficial, 

inclusive, a publicação Decreto secreto número tal. Conteúdo, secreto. 

 

(Risos.) 

 

Mas ele era publicado supostamente no Diário Oficial. Eu não sei se foi o Ivan 

que me mostrou alguma vez algo sobre isso, e eu achei isso de uma criatividade 

supimpa. Porque você avisa que há um decreto secreto, mas não publica porque é 

secreto. Aí é de uma incoerência interna fantástica.  

 

O SR. – (Inaudível). 

 

 

O SR. MARLON WEICHERT – Isso é transparência. 

 

O SR. – (Inaudível). 

 

O SR. MARLON WEICHERT – Não é? Então, essa legislação secreta 

permanece secreta e não há mais aparentes motivos para que ela permaneça secreta. Me 

parece que há um trabalho também a se desenvolver nesse teor investigativo. 

Há um oitavo ponto que ouso sugerir, ouso tocar que acho até como estratégia 

importante neste processo de revelação da verdade que o Eduardo tão bem colocou que 

a Comissão não pode ter pré-conceitos, o único pré-conceito dela que a Lei exige é o 

comprometimento com os Direitos Humanos, esse é o pré-conceito que está colocado na 

Lei. Mas violações de Direitos Humanos, talvez seja o momento mais do que oportuno 
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de uma vez por todas produzir um documento oficial sobre se houve ou não terrorismo 

por parte dos dissidentes do Estado.  

Que se enfrente a questão dos atos que foram praticados, não para definir 

autoria, nada disso porque isso já está apurado, mas para se definir juridicamente, 

politicamente se houve terrorismo ou resistência. Para que haja um relatório oficial 

falando sobre o assunto, que não haja medo de se mexer nessa ferida. A meu ver o 

momento é oportuno e é uma forma inclusive de demonstrar que Comissão da Verdade 

não é revanchismo, não é algo que parte de um viés ideológico ou político. 

Ou seja, se diz que houve graves violações de Direitos Humanos por atos de 

terrorismo, que a Comissão diga se houve ou não esses atos terroristas ou estas graves 

violações aos Direitos Humanos, ou se algo contrário, o que houve foram atos de 

resistência reconhecidos inclusive pelo Direito Internacional como legítimos e que 

devem dessa forma ser afirmados.  Ou seja, é o momento para esclarecer esta situação. 

Eu queria falar de uma questão que a mim merece bastante reflexão porque eu 

sei que é um ponto bastante delicado, porque eu respeito esta questão da não nominação 

de autores e de que isso às vezes pode ser certa armadilha jurídica. É preciso que a 

Comissão avalie bastante este ponto. 

Se a Lei previr que se definam autorias, as Comissões entenderem que vão 

proceder uma espécie de julgamento, entre aspas, se vão fazer uma avaliação, corre-se o 

risco de necessitar de se criar uma espécie de devido processo legal administrativo 

dentro da Comissão. Isso é o mesmo que inviabilizar o trabalho da Comissão. A 

Comissão deve se entender juridicamente como exercendo atividades de natureza 

inquisitorial. 

Ou seja, ela não vai julgar pessoas, vai indicar autorias. Ela não vai definir 

autores, ela vai indicar autorias. Uma expressão verbal muito próxima do inquérito que 

fala em indiciar, ou seja, dizer que há indícios. 

Há algumas experiências e o Eduardo pode nos ajudar muito nesta reflexão, me 

parece que foi no relatório, o segundo relatório da Argentina onde ao final do relatório 

inclusive se abriu espaço para aqueles que foram nominados que se quisessem, fizessem 
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considerações por escrito, uma espécie de defesa. E a Comissão não ia exercer nenhum 

juízo de valor sobre isso, mas iria para os arquivos com a justificativa do outro lado. 

A Comissão precisa tomar muito cuidado porque se uma pessoa dessas que 

possa ser denominada como “ah, estamos definindo esta autoria”, ele pode procurar o 

Poder Judiciário e tentar criar por via judicial, um mecanismo de suposto contraditório 

em ampla defesa, o que inviabilizaria o trabalho da Comissão. 

Então este aspecto tem que ser muito bem analisado. Nós sabemos que existem 

juristas de (ininteligível) inclusive defendem que não se poderia nominar estes autores. 

Isto me parece que a própria Lei deu a informação de que “não, nós queremos dar nome 

também nomes aos agentes que participaram desses atos, mas é preciso avaliar com 

muita cautela como se vai qualificar estes nome. 

No meu ponto de vista deve-se trabalhar, afirmar cotidiana essa natureza 

inquisitorial, que não há um exercício de direito de defesa a ser feito aqui, mas deve ser 

feita uma construção de uma verdade que seja plural, que permita então, a visão de 

todos os lados, se abra oportunidade de manifestação e se for o caso, que se publiquem 

essas manifestações e se incorpore isso ao relatório.  

Esse ponto me parece importante. A Comissão não julga, a Comissão indica 

situações. Eu estou sendo relativamente breve mesmo porque tem vários pontos que eu 

queria falar e a gente pode em um debate depois, aprofundar um pouco estes aspectos. 

Um segundo campo de atuação que a Lei em conseqüência a resolução da 

Assembleia parece que trouxe para as Comissões da Verdade, eu digo que é a atividade 

humanitária que está relacionada evidentemente também ao direito à verdade. É quando 

refere, por exemplo, no inciso quatro da Lei Federal que a Comissão Nacional da 

Verdade deve encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação 

obtida que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais de 

desparecidos políticos. Ou seja, é a atividade relacionada à busca de restos mortais de 

desaparecidos políticos. 

Essa atividade me parece inclusive que não se trata apenas de uma colaboração 

com estes demais órgãos, como a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 

Políticos, mas que pode vir a ser realizada pela própria Comissão Eu entendo que neste 
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mandato está incluído se a Comissão entender por bem, de tomar a dianteira nesses 

trabalhos de busca de restos mortais de desaparecidos políticos 

O terceiro campo que a Lei fala, ela refere no inciso quinto e sétimo na parte 

final que é uma atividade que eu chamo de colaborativa, de colaboração porque a lei diz 

que é função da Comissão colaborar com todas as instâncias do Poder Público para 

apuração de violação de Direitos Humanos e também no inciso sete, parte final, 

colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações. 

Aqui me parece que o espírito é que a Comissão da Verdade colabore com as 

Comissões de Reparação no âmbito federal, Anistia, Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, no âmbito estadual Comissão de Indenizações e também com o 

Ministério Público e Poder Judiciário. Porque este dispositivo diz que quando se refere 

a todas as instâncias do Poder Público deve haver uma sinergia dentro dos entes 

públicos para a troca de informações ou a colaboração entre esses órgãos. É uma 

decisão do próprio legislador. No caso da Resolução 879 isto está previsto, me parece, 

no artigo segundo, inciso quinto e também no artigo 10 da Resolução. 

No âmbito federal eu anotei aqui inclusive uma vinculação com o que prevê 

também o artigo 10 da Lei. O artigo 10 da Lei, o artigo sexto da Lei, desculpem, estou 

me confundindo numericamente, que é um ponto importante porque diz que observadas 

as disposições da Lei 6683, ou seja, da Lei da Anistia, a Comissão Nacional da Verdade 

poderá atuar de forma articulada e integrada com os demais órgãos públicos 

especialmente com arquivo nacional, a Comissão da Anistia e a Comissão Especial 

Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. E aí o que vai caber é essa interpretação sobre 

o que se quis dizer com essa vinculação, essa remissão à Lei de Anistia. 

O meu ponto de vista é que se quis dizer aquilo que vem a dizer a Lei de Anistia. 

Hoje o Supremo Tribunal Federal diz que a Lei de Anistia impede processos contra 

pessoas envolvidas com a perpetração, mas não é só o Supremo Tribunal Federal que 

deve ser lido. Deve ser lida também a decisão da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos nessa compatibilização que diz que a Lei de Anistia deve ser lida no sentido 

de que, embora o Supremo tenha dito que ela se aplica para atos praticados por agentes 

da repressão, ela não se aplica para graves violações dos Direitos Humanos.  
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Que inclusive é a minha leitura de compatibilização das duas decisões da Corte 

não inviabiliza a decisão do Supremo Tribunal Federal, apenas ressalva que quando 

estes atos forem graves violações de Direitos Humanos, os crimes dos quais foram 

anistiados, essa anistia não produz efeito em função das obrigações internacionais do 

estado Brasileiro e da incorporação no Direito Interno da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. 

Então eu acho que não se deve ter medo ou se amedrontar com essa referência 

do artigo sexto da Lei de Anistia. Ele precisa ser interpretado à luz do que os órgãos 

competentes, judiciais competentes estão falando que é o seu conteúdo. E esta leitura 

tem que ser feita com a compatibilização do que diz o Supremo Tribunal Federal e do 

que diz também a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Então, esse foi o quarto campo de atividade que é o campo da atividade 

colaborativa. Nós falamos da atividade investigativa, da atividade humanitária e da 

atividade colaborativa, ou seja, da Comissão interagindo com outros órgãos. 

Agora vem o quarto campo de atividade que eu tenho denominado de atividade 

prospectiva. Ou seja, a partir dos fenômenos identificados qual é a contribuição para o 

futuro. E isso tem a ver talvez com a síntese do que nós queremos de um trabalho desse 

tipo que é a promoção do princípio da não repetição que é o legado que a Justiça de 

Transição pretende deixar para os Estados. Ou melhor, que os Estados através do 

instrumental da Justiça de Transição consigam alcançar o objetivo da não repetição. 

Isso a meu ver está contemplado no inciso sexto e inciso sétimo, parte primeira 

do artigo terceiro da lei que diz que é objetivo da Comissão recomendar a adoção de 

medidas e políticas públicas para prevenir violação de Direitos Humanos, assegurarem a 

sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional. E promover com base 

nos informes obtidos a reconstrução da história dos casos de graves violações de 

Direitos Humanos. Vocês vejam como é aberto esse mandato e como ele é importante. 

Essas duas atribuições legais me parecem ser o ponto em que a Comissão pode 

dar um grande impulso para a superação do quadro consolidado de aceitação de graves 

violações de Direitos Humanos pela sociedade brasileira e de perpetuação dessas 

práticas. Também a possibilidade, o espaço aberto para aprimorar o aparato estatal que é 

relacionado com este campo. 
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Eu vislumbro as seguintes questões em aberto relacionadas a esta atividade 

prospectiva que as Comissões da Verdade podem se envolver.  

Primeiro, é entender e aqui, quando o professor colocou o envolvimento dos 

historiadores me parece que é um campo muito propício para o envolvimento da 

Academia e destes seguimentos. 

Primeiro entender a participação do Brasil na repressão dos países do Cone Sul e 

especialmente a colaboração ou o impulso que a ditadura brasileira pode ter dado para a 

prática de golpes militares em outros Estados. Considerando que nós fomos os 

antecedentes, nós fomos o Estado que deu início à prática dos golpes militares. Qual é a 

nossa responsabilidade política em relação e qual o nosso envolvimento em relação aos 

golpes que sobrevieram, por exemplo, em Argentina e Chile. 

Nós falamos sempre que os Estados Unidos foram impulsionadores do golpe que 

aconteceu no Brasil, será que nós não temos também uma responsabilidade ou uma co-

responsabilidade com o que aconteceu nos nossos países vizinhos? Ou seja, e depois 

desta fase dos golpes analisar em função da questão temporal o que ocorreu de 

colaboração antes da Operação Condor. 

A Operação Condor já está razoavelmente identificada, sobretudo pelos 

trabalhos que foram desenvolvidos no Chile e Argentina. Os processos sobre Pinochet, 

levaram os processos sobre (ininteligível) no Chile, revelaram muito do funcionamento 

da Operação Condor. 

Mas e antes da Operação Condor? Sobre isso pouco se fala e foi o período onde 

as autoridades (ininteligível) brasileiras mais contribuíram com os países vizinho. Onde 

houve ao menos para a população brasileira, conseqüências mais graves de uma 

colaboração internacional que não era a Operação Condor, é anterior à Operação 

Condor. 

O que talvez até explique porque o Brasil não foi protagonista da Condor, 

porque já não havia mais tanta necessidade porque aqui a situação da repressão já estava 

mais avançada e mais consolidada. 

Segundo, entender porque as instituições democráticas ou responsáveis pela 

democracia aceitaram a ruptura da ordem jurídica. Eu gosto de situar a situação 
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brasileira aqui, de dividir em dois momentos que me parecem de responsabilidades 

institucionais e de responsabilidades da sociedade civil. 

O primeiro é o momento do golpe, da ruptura de um Regime inconstitucional, da 

derrocada de um Governo eleito, democrático e a sua substituição por um Governo 

autoritário, por uma ditadura. 

Segundo momento, é o momento da instituição, da incorporação oficial do 

terrorismo do estado com uma política que vai acontecer a partir do Ato Institucional 

número cinco. Nós temos dois momentos de graves violações de Direitos Humanos aqui 

do ponto de vista macro. Eu tenho a curiosidade de saber primeiro, porque as 

instituições democráticas aceitaram a primeira violação, a ruptura da ordem jurídica. E 

mais, porque depois aceitaram o segundo momento, porque não necessariamente uma 

coisa levaria à outra. Inclusive parte da Igreja, por exemplo, aceita o primeiro momento 

que é a ruptura da ordem jurídica, mas não aceita o segundo momento que é a do 

terrorismo do Estado. 

Eu já tenho dúvida se o Poder Judiciário teve o mesmo procedimento porque me 

parece que o Poder Judiciário aceitou o primeiro e segundo momentos. 

Então nós temos aqui degraus, e eu acho que esta análise pode ser feita também 

de modo seccionado, não que não haja (ininteligível), mas que eu acho que são 

fenômenos inclusive em grau de gravidade, eu não saberia dizer neste momento qual 

seria o grau mais grave, mas podemos refletir um pouco sobre isso porque é um pouco 

aquela questão da ladeira escorregadia.  

Quando você aceita que você pode começar a descer uma ladeira que você sabe 

que é escorregadia, você sabe que não vai parar nunca, que você vai chegar no final, 

mas eu acho que são duas perguntas que as Comissões podem responder. 

E aí vem uma questão que para mim é muito clara que é responder porque o 

sistema de justiça não foi capaz de resistir e proteger os Direitos Humanos que é a sua 

missão primordial. Porque que o Poder Judiciário e o Ministério Público não tiveram 

condições ou não tiveram vontade de enfrentar uma política institucionalizada de graves 

violações dos Direitos Humanos. 
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Em decorrência disso tudo vem uma segunda fase dessa atividade prospectiva 

que talvez seja a mais importante de todas, é o grande propósito a meu ver, que é 

identificar se os órgãos do Estado e aqui valendo para os órgãos estaduais. Se os órgãos 

do Estado romperam com as causas do autoritarismo, a cultura da razão do Estado e a 

aceitação de que violações a Direitos Humanos é um custo às vezes necessário para o 

desenvolvimento do Estado. 

Ou seja, se as nossas instituições públicas e aqui falo delas como um todo, a 

minha percepção olhando cenários atuais é de que muitas vezes a sociedade civil aceita 

e o poder público proclama que algumas violações dos Direitos Humanos são aceitáveis 

em função de um propósito maior. 

Ou seja, aquela velha questão (ininteligível) de que os fins justificam os meios. 

Era isso o que estava por traz da discussão da grave violação dos Direitos Humanos na 

ditadura militar para não termos uma ditadura comunista é necessário torturar alguns, 

desaparecer com outros tantos, é necessário ser um pouco violento senão nós não 

chegamos neste objetivo. 

Será que hoje nós não continuamos entendendo de que para haver 

desenvolvimento nós temos que violar alguns direitos humanos? Fazer grandes 

desalojamentos de populações, eventualmente algumas populações marginalizadas 

precisam ser tratadas com violência porque no meio delas se escondem criminosos, não 

é uma forma de obter provas eficientes. Ou seja, estes processos é aquela ideia de que o 

passado é causa do presente e se a Comissão deixar passar a possibilidade de 

demonstrar esses elos e que eles não foram rompidos, nós estaremos desperdiçando uma 

oportunidade preciosa de consolidar o estado democrático de direito e romper com estes 

enclaves autoritários. 

Conseqüência imediata da identificação se isso foi superado é a proposição das 

medidas por aprimoramento destas instituições dos órgãos estatais que se envolveram 

ou se envolvem com a prática direta ou indireta de violação de Direitos Humanos. Ou 

seja, me parece que se, é aquele ponto que comentei, este distanciamento histórico vai 

permitir que a gente veja esse filme com mais clareza e possa então ser mais propositivo 

do que as outras Comissões que trabalharam muito em cima do viés da vítima que era 

aquela demanda emergencial e indispensável. Nós como já temos este distanciamento 
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estamos mais talvez para a Comissão da Verdade do que o Canadá que tem que penar 

em reparações coletivas e na construção de uma sociedade mais justa e de um Estado 

que realmente rompa com o que se diz que são estes enclaves autoritários que nós 

vemos todo dia sobrevivendo. 

Espaços onde a luz democrática, onde a Constituição Federal ainda não foi 

reconhecida como pauta de valores maior do nosso Estado e da nossa sociedade. Pois 

bem, eu acho que há estes quatro campos de atividade para a Comissão, investigação, 

colaboração, prospecção e atividade humanitária. 

Para finalizar, estimado Deputado Adriano Diogo, eu queria falar rapidamente 

sobre poderes e limitações das Comissões da Verdade. E aqui é uma crítica que nós 

fizemos desde a criação do projeto de Lei que infelizmente não foi superada. 

A Comissão Nacional da Verdade tem mais poderes comparativamente do que a 

Comissão Estadual por uma circunstância, lá é uma criação por força de lei e aqui por 

força de resolução. Então a resolução não pode criar a obrigações para terceiros como 

uma lei pode criar que é a questão do princípio da legalidade. A resolução criou uma 

Comissão Parlamentar Temporária que vai ter os poderes que a Constituição do Estado 

de São Paulo diz que estas Comissões têm. Tem bastantes poderes, mas não é igual ao 

poder que poderia ter uma Comissão Nacional da Verdade. 

Por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade tem poderes amplos de 

requisição em face de órgãos do Poder Público de qualquer ente federativo, já a 

Comissão Estadual me parece que tem requisição apenas ao Poder Público estadual. 

Não é expresso na Constituição Estadual este poder de requisição, mas eu falo uma 

leitura do artigo 13, parágrafo primeiro da Constituição estadual combinado com o 

artigo 20, inciso 16 da Constituição Estadual que diz quais são os poderes das 

Comissões e dos parlamentares e da Assembleia Legislativa e vejo uma possibilidade 

de, porque a Constituição fala muito em convocar autoridades sob pena de 

responsabilidade. Você pode convocá-la pessoalmente para depor como pode convocá-

la para prestar informações e dar documentos ou prestar colaboração. 

Então eu vejo a possibilidade de se construir, de que aqui é muito próximo, é 

certo que a Constituição vai falar muito mais dos órgãos estaduais. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



48 

 

A Comissão Nacional da Verdade tem o poder de convocar para depoimentos, a 

Comissão Estadual vai ter o poder de convocar para depoimentos autoridades públicas 

do Estado de São Paulo, mas não necessariamente pessoas físicas, cidadãos que não 

façam parte do aparato estatal. 

A Comissão Nacional da Verdade tem o poder de determinar a realização de 

perícias e diligências, eu entendo que a Comissão Estadual vai ter poder de requisitar 

em relação a órgãos públicos estaduais, o que não é pouca coisa em se tratando do 

Estado de São Paulo. 

Uma deficiência que ambas têm é de que não tem poder de requisição em face 

de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado. A Comissão Nacional da Verdade, 

essa foi talvez uma das principais críticas do Ministério Público Federal prevê que para 

essas requisições é necessário a intervenção do Poder Judiciário. Ou seja, você não tem 

poder, você tem que solicitar, requerer que um juiz determine, que ordene. E a gente 

sabe que aí você entra (ininteligível) de recursos, de problemas que daqui há oito anos 

você ainda vai estar resolvendo algo que é para ser cumprido em um mandato de dois 

anos. Então este é um problema que a Lei deixou no colo da Comissão Nacional da 

Verdade. 

Outra questão fundamental sobre poderes e limites, uma eu já falei que é a 

questão da anistia que a meu ver é irrelevante, é uma falsa preocupação porque isso está 

relacionado muito mais à questão penal, essa é a primeira questão, as comissões não têm 

função (ininteligível) penal, isso é trabalho do Poder Judiciário. E Outrossim, a 

interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos que me parece que protege 

qualquer iniciativa que a Comissão venha a promover. 

E a última questão que eu queria apontar é que foi muito questionada, é sobre o 

sigilo. Há um dispositivo na Lei 12528 que diz que os membros da comissão, que os 

documentos que forem recebidos com caráter sigiloso, os membros são obrigados a 

manter esse sigilo. E esta norma está muito correta, é a norma que se aplica a nós 

membros do Ministério Público Federal sempre que nós recebemos um documento 

sigiloso, nós somos co-responsáveis por este sigilo. O ponto não é a pessoa que carrega 

o documento, é saber se aquele documento é efetivamente sigiloso ou não. 
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Então, o caminho aqui é aplicar a Lei 12527 que é a nova Lei de acesso, de 

direito de acesso à informação que inclusive determina que os documentos que sejam 

relevantes para fins de Comissão de Direitos Humanos não podem ser classificados 

como sigilosos. Então me parece que isso aqui é um falso limite, é importante se 

discutir a natureza e os membros então, da Comissão devem seguir a legislação que 

trata do tema. 

Pois bem, essas são algumas breves reflexões que eu queria trazer como 

contribuição ao debate e me colocar à disposição aqui para o que se achar pertinente. 

Muito obrigado Deputado. Aplausos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Muito obrigado. Me 

providencie um microfone, já tem um inscrito aqui, por favor. Professora Maria 

Aparecida depois, o senhor se idêntica? 

 

O SR. WELLINGTON CANTAL - Meu nome é Wellington Cantal, sou 

advogado. Em primeiro lugar me dirigir ao Dr. Marlon, a sua brilhante conferência é de 

uma clareza e juridicidade e de uma abrangência que só podem contribuir em todos os 

níveis para a Comissão da Verdade em todos os níveis. 

Eu queria pedir licença para começar dizer, fazendo que essa sessão fizesse uma 

exortação à Senhora Presidente da República para nomear já os sete componentes da 

Comissão da Verdade porque os adversários da Comissão da Verdade estão tomando a 

ofensiva no sentido de fazer abaixo assinados, carta aberta e isso precisa ter um termo. 

A outra questão, isso eu gostaria até que V. Exa. submetesse à Mesa essa nossa 

exortação. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Da maior procedência. 
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O SR. WELLINGTON CANTAL – Pois não. Então eu queria, puxando esta 

questão para a prática, consultar V. Exa. Dr. Marlon, se dentro desta questão da 

competência desta Comissão estadual que foi criada através de uma resolução e dentro 

desta competência da Comissão, se ela poderia começar pelo Deputado Rubens Paiva de 

que forma seria viável chamar a família do Rubens Paiva e iniciar um processo 

investigativo encontrando a fórmula que V. Exa. é especialista nessa parte investigativa. 

Queria sugerir também a família do Vladimir Herzog, o Deputado Ives Teixeira 

no blog dele trouxe uma prova irrefutável do massacre do Vladimir (ininteligível). 

Porque não o Manuel (ininteligível) também? Vou me ater a esses três nomes sugerindo 

então que esta Comissão já possa deslanchar porque está puxando outras comissões de 

outros Estados. Estou sabendo do Espírito santo, Pernambuco e outros Estados. Eu me 

atenho a isto e muito obrigado. Aplausos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Obrigado ao senhor. 

Professora, filha de um assassinado político da ditadura. 

 

A SRA. MARTA NERING - O Deputado já me apresentou, meu nome é 

Marta, só para completar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – O seu sobrenome, por 

favor. 

 

A SRA. MARTA NERING – É Marta Nering. Eu gostaria de perguntar para a 

Mesa, para quem puder me responder, o Sr. Eduardo, Marlon, quem, que o seguinte. Eu 

gostaria de citar um caso muito emblemático da função da Comissão da Verdade no 

sentido não só de dar nomes, mas permitir que estes nomes venham a tona por parte das 

vítimas. 
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Eu vou falar de um caso que aconteceu recentemente da cineasta Tata Amaral 

que fez uma série para a TV Cultura, uma série de dramaturgia chamada Trago Comigo. 

Essa série tinha uma parte ficcional que era história de um diretor de teatro cuja mulher 

tinha sido assassinada e era uma desaparecida. 

Toda história da peça de teatro que na verdade é um processo interno daquele 

grupo de reconstituir aqueles fatos e como aquilo era um trauma, de que forma que este 

trauma pessoal do diretor vem à tona na realização do grupo de teatro. 

Mas o que eu acho interessante, é que ao fazer esta montagem a diretora optou 

por acrescentar no final de cada episódio, com ator ficcional e tal, depoimentos 

verídicos de pessoas que haviam sido torturadas e que tinham sido na verdade a base da 

pesquisa da diretora para fazer a parte ficcional. 

Pois bem, o que aconteceu? Eu não sei se está presente a Amelinha 

(ininteligível) uma das pessoas que falaram, e que, quando elas disseram “eu fui 

torturada pelo Brilhante Ustra, por exemplo, o nome delas na televisão, o nome Ustra 

saiu borrado, fizeram corte de som e corte de imagem porque isso ensejaria por parte do 

Brilhante Ustra torturador, ou assassino, ou patrocinador de órgão de repressão uma 

seguinte (ininteligível), olha, isso é um atentado à minha imagem pessoal, portanto eu 

posso te processar por danos morais. 

Por conta disso, a cineasta que não tem dinheiro para bancar um processo 

judicial e aí não sei qual foi a parte da TV Cultura em bancar essa briga, mas não vem 

ao caso. O fato é que houve um corte de imagem e som. 

Então eu me pergunto o seguinte, se a Comissão da Verdade já tivesse concluído 

o seu relatório e nele constasse que o Brilhante Ustra torturou, coisa que a gente sabe 

que fez. Como é que fica a questão da vítima poder falar a sua verdade? Quer dizer, 

como é que eu posso, por exemplo. Chegar e dizer olha o Fulano de Tal matou meu pai 

com base em algumas evidências? 

Com isso, com esta afirmação faça um atentado à imagem de um desses caras, 

eles são Delegados, alguns são empresários. Tem pessoas que apoiaram órgãos de 

repressão que são Deputados, Governadores de estado, Presidente do Senado. Como é 
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que a gente faz? Quer dizer, porque tudo bem, a gente vai lá e fala, os depoimentos 

virão à tona. 

Agora, qual é a garantia que existe que é possível que esta verdade se torne uma 

verdade oficial, porque que houve tortura no Brasil a gente sabe, agora dizer que houve 

tortura sem poder nomear é muito complicado. E mais, sem permitir a quem foi 

torturado que diga “este Fulano ali bateu em mim, me deu choque, me pendurou no pau 

de arara, me estuprou”. Essa é a pergunta que eu queria fazer à Mesa que eu não sei 

quem responderá.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Obrigado. Professora 

Maria Aparecida. Espera, fala ao microfone. 

 

A SRA. MARIA APARECIDA – Peço desculpas de antemão para, sei que a 

sua longa exposição, só pinçar um pequeno aspecto que é o seguinte. Na minha modesta 

opinião a Comissão da Verdade não deve, não precisa e não pode se debruçar sobre uma 

questão que foi uma longa discussão travada durante a luta armada que é a questão 

terrorismo ou resistência. 

Não se usa o termo terrorismo para a questão de luta armada. O termo terrorismo 

foi utilizado maldosamente pelo Regime Militar. Hoje inclusive tratando em termos 

conceituais, o conceito de terrorismo é visto de outra forma. Para aquele momento foi 

utilizado maldosamente pelo regime Militar.  

Podemos falar, portanto, em resistência ou utilizar o termo mais comum que é o 

termo utilizado por nós em toda literatura que é Luta Armada. Por favor, me desculpe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Tem mais alguém? Desse 

lado Claudinho, aquela senhora. Traz aqui, isso. Fale o nome, por favor, para efeito de 

gravação. 
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A SRA. ANA MIRANDA – Ana Miranda, ex-presa política, representante do 

Coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça. A pergunta é relativamente rápida. Não sei se 

agora é ainda hora do Marlon, se é dos outros. Mas falou-se muito o Eduardo 

especialmente comentou em relação às outras Comissões de Verdade aqui na América 

Latina e outros lugares da participação da sociedade. 

Às vezes da ampla participação da sociedade. O que nós estamos vendo, embora 

nós do Rio apoiemos e vamos dar toda possibilidade de ajuda possível à Comissão 

Nacional da Verdade, ainda está um processo muito fechado. De que forma, bom, isso 

não está escrito em lugar nenhum, claro isso não é da Lei, Como é que isso se fez em 

outros países? Foi a partir do estado, a partir dos movimentos sociais basicamente? 

Porque nós estamos tentando de várias formas, mas o processo ainda está muito 

fechado. Mesmo os movimentos organizados da sociedade civil tem tido extrema 

dificuldade em tentar participar do processo, coisa que a gente acha que é fundamental 

já que uma parte de nós somos testemunhas vivas e sobreviventes, não é? Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Ainda quem mais? Tem 

aquele rapaz lá no fundo e tem a professora. 

 

 A SRA. HELOISA CRUZ - Heloisa Cruz, sou historiadora e coordenadora do 

Centro de Documentação da PUC que mantém vários acervos de movimentos de 

Direitos Humanos. Eu queria primeiro elogiar a atividade hoje da Comissão, elogiar eu 

acho que, os dois palestrantes por suas bastantes pedagógicas eu acho para a gente que 

está vivendo neste momento da Comissão da Verdade. E queria comentar um pouco 

esse primeiro ponto das tarefas que o Dr. Marlon falou da questão investigativa unindo 

um pouco, eu acho, com esta pergunta e com aquilo que a gente teve de manhã. 

O que as universidades podem fazer, o que os grupos civis podem fazer e como 

é que a gente pode unir isto? Eu acho que houve hoje quando o Dr. Eduardo estava 

colocando a ideia de como as Comissões foram evoluindo e como foram ampliando 

para mulheres, crianças, a ideia de reparação coletiva estava se colocando. Eu acho 

Marlon, que naquela questão da quantificação das violações que eu acho que a gente 
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tem que fazer, muitas vezes a gente entende isso, tudo bem, a gente tem que ir a quantos 

foram presos, quantos foram detidos, foram torturados. 

Mas eu acho que a investigação pode ajudar, qualificar, a ampliar o leque de 

qualificações das violações. Nesse sentido lá naquela Amazônia, nas fábricas do Brasil 

naquele momento, o que aconteceu. No campo e nos movimentos do campo contra 

jovens e adolescentes nas suas escolas. 

Aqui nós temos em São Paulo, por exemplo, fechadas uma quantidade de 

escolas dos movimentos vocacionais porque foram tidas. Quer dizer, há uma quantidade 

de violações que eu acho que nós da universidade, os grupos vários podem ajudar a 

qualificar e nesse sentido eu acho que a gente (ininteligível) todo mundo que faz parte e 

quer um movimento da Comissão da Verdade. 

Acho que é um pouco isso aí para a gente trabalhar nessa qualificação social e 

pública dessas violações. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Claudinho. 

 

O SR. CLÁUDIO - Boa tarde. Meu nome é Cláudio, mais conhecido por 

Claudinho, eu sou Secretário Estadual de Combate ao Racismo do Partido dos 

Trabalhadores e também sou Coordenador de Serviço aqui do SOS Racismo da 

Assembleia.  

A minha pergunta é para os dois Procuradores, tem muito a ver com a minha 

área de militância política. A gente sabe que hoje em São Paulo a gente tem vivido uma 

recorrente situação de casos de racismo. Outro dia um agente do Estado agrediu um 

menino na USP por ser negro. Este final de semana dois jovens agrediram um rapaz 

sem qualquer razão por ser negro. Acabei de receber uma ligação que também na 

semana que passou outro jovem foi agredido em rio Claro por ser negro. 

Isso está acontecendo muito em São Paulo. Tem outros casos de racismo no 

capo como é o caso do Quilombo do Rio dos Macacos na Bahia que os quilombolas 

mais antigos dizem que quando eles chegaram aqui eles eram extremamente bonzinhos, 
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eram legais e simpáticos, hoje eles querem tirar a gente daqui. Se referindo à Marinha 

que está tentando tirar os quilombolas do quilombo.  

E se hoje a gente vivendo um período de democracia, um dos melhores 

momentos de democracia que nós estamos vivendo o racismo se manifesta dessa forma 

mais agressiva possível, imagino na ditadura os casos de violações eram muito mais 

evidentes e agressivos. 

Eu queria saber dos sois Procuradores se eles vêem nas atividades de Comissão 

da Verdade, se eles verificam se poderemos ter muito mais explicitas as violações dos 

agentes estatais no período com relação a racismo também. 

Porque imagino que quando essa “caixa branca” começar  a ser desvendada ela 

provavelmente trará para nós muitos casos de violação em razão da cor da pele das 

pessoas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Obrigado, Claudinho. 

Então  a última é esse companheiro inscrito, aqui no fundo. Senão quebra muito, vamos 

fazer esta sequencia e voltar para a Mesa. 

 

O SR. GUSTAVO MIRANDA - Boa trade. Eu me chamo Gustavo Miranda e 

sou pesquisador e advogado. A pergunta que gostaria de fazer para o Dr. Marlon e 

também para a Mesa como um todo é, qual seria o sentido real do significado da 

expressão “promoção da reconciliação nacional”. Eu acredito que reconciliação não se 

confunde nem com perdão, seria o perdão das famílias e muito menos com processo de 

cura, ou seria (ininteligível) das vítimas que aparecem na Comissão e relatam seus 

casos. 

Eu gostaria de saber, por exemplo, o Sr. Eduardo indicou que no Timor Leste foi 

trabalhada a reconciliação dentro de comunidades pequenas e na Lei parece o termo 

reconciliação nacional. Queria saber exatamente por isso, como que nós podemos 

trabalhar com este conceito se, por exemplo, no futuro nós quisermos avaliar se a 

Comissão da Verdade atingiu este objetivo. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Obrigado. Politi, quer 

falar? Politi. 

 

O SR. MAURICE POLITI – Só queria fazer uma consideração dessa última 

pergunta a respeito da reconciliação. Eu acho que nós como vítimas que fomos da 

ditadura militar, a reconciliação que nós pregamos é a reconciliação da vítima com o 

Estado Brasileiro e não com o perpetrador. É o Estado Brasileiro que violou os nossos 

direitos e que hoje reconhece através da Comissão da Verdade o seu papel de 

perpetrador de violações. 

Então eu passo a me reconciliar com o Estado Nacional que pede perdão pelo 

que fez e nunca a reconciliação nacional entre a vítima e o seu torturador. Isso você não 

pode pedir para ninguém e em nenhum país do mundo foi entendido desta forma. É só 

este comentário que eu queria fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Muito obrigado. Dr. 

Marlon com a palavra. 

 

O SR. MARLON WEICHERT – São várias excelentes perguntas e vou dividir 

algumas com o Eduardo e com o Sérgio também porque são difíceis.  O Wellington 

sugere com alguns pontos de partida que a Comissão deve tomar, não sou eu que sou 

uma pessoa estranha aqui à Comissão. Eu estou só dando alguns palpites. Então, talvez 

seja o caso do próprio Deputado entender a melhor forma de responder. 

A Marta coloca a questão da nominação dos perpetradores, essa dificuldade até 

da expressão. Eu acho que isso é um pouco fruto do clima. Hoje se tem medo de falar a 

verdade, as vítimas temem que possam ser responsabilizadas por darem o seu 

depoimento pessoal. Tem o exemplo do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro 

que foi responsabilizado judicialmente a indenizar pessoas que ela nominal, colocou em 

uma listagem no site como sendo torturadores. Então o Grupo Tortura Nunca Mais 
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perdeu em Juízo porque a cultura que existe é essa cultura da inviolabilidade da 

dignidade dos perpetradores.  

É um fenômenos social muito forte no âmbito do Judiciário, dentro do Sistema 

de Justiça onde há um atraso muito grande em poder perceber que a pauta de valores 

que o Brasil está obrigado seja por força de Direito Internacional, ou seja, por força do 

Direito Constitucional de 1988 é outra. 

Eu não, se eu tivesse que opinar juridicamente eu diria que as vítimas podem 

falar, a Diretora pode colocar no programa e a emissora pode divulgar. O máximo que a 

pessoa poderia entrar é com processo contra quem declarou e aí seria ótimo porque 

caberia a sessão da verdade e é tudo o que eles não querem. Basta ver a resistência que 

há no processo que a Família Teles e a Família Mirmino está movendo justamente em 

face desta pessoa a resistência deles à existência do processo porque não querem que 

haja o debate público sobre o que aconteceu. 

Aí eu queria ver se o ônus fosse deles de ter que processar individualmente e 

falar “não, é mentira!” Vamos discutir judicialmente se é mentira ou se é verdade. Mas 

em função desta cultura da impunidade e a cultura do esquecimento que é fruto desse 

pacto que alguém diz que negociou em nosso nome que é o mesmo pacto que permite 

que haja aquela corrupção desenfreada na Área da Saúde que passou no Fantástico 

domingo e todo mundo fica uma semana assustado e na semana que vem já esqueceu 

por quê?  

Não porque as pessoas são ruinzinhas, porque nós fomos gerações criadas com a 

ideia de que coisa ruim é para esquecer e para deixar impune. É isso, é esse medo que a 

emissora tem, uma emissora séria, que uma diretora séria tem de que isso possa se 

voltar porque o caldo cultural é de antagonismo a isso. Eu tenho então como cidadão a 

mais profunda expectativa, por isso que enfatizei essa questão de mudança institucional, 

de que tenhamos a capacidade de aproveitar essa janela de oportunidade que é a 

Comissão da Verdade para romper com esses mecanismos de perpetuação da omissão 

da mentira porque não poder falar é obrigar a mentir. Da ocultação e da impunidade. 

Então eu acho sim que a Comissão da Verdade pode ter a ambição que tenha 

como resultado final a quebra desses paradigmas que hoje são conseqüência dessas 

várias decisões de tergiversar, de permitir e tolerar e que supostamente possam conviver 
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perpetradores impunes de graves violações de Direitos Humanos com democratas lado a 

lado. Isso é muito difícil e isso eu vou puxar para a questão da reconciliação que é a 

última pergunta. 

O Politi respondeu. Perdão é uma decisão subjetiva e individual de cada vítima. 

O Estado jamais pode dizer que nós estamos promovendo o perdão. Isso é uma decisão 

individual, não está na esfera de decisão do poder público, do poder político. 

Agora, a reconciliação que se precisa é que nós possamos nos reconciliar com os 

órgãos que foram violadores dos Direitos Humanos. O Politi quer poder confiar no 

Estado Brasileiro, ele quer poder acreditar que as Forças Armadas de hoje não 

defendem mais um Golpe de Estado porque isso viola uma Constituição que é o que 

eles têm, que eles se comprometeram a defender. Ele quer acreditar que a polícia não 

usa de viés discriminatório seja por perfil ideológico, seja por perfil racial na sua 

tomada de decisões como vai promover segurança pública. 

Então isso é reconciliar, é fazer com que a sociedade, os seus cidadãos possam 

voltar a acreditar que o estado existe para promover o bem comum e defender os 

direitos fundamentais em todas as suas entranhas, em todas as suas instituições. 

Então o processo de reconciliação é um objetivo da Comissão Nacional da 

Verdade. É essa síntese que nós falávamos que nós podemos nos reconciliar com o 

Poder Judiciário, não vai fazer mais uma leitura de impunidade e ocultação. Nós 

precisamos nos reconciliar com o Ministério Público. O Ministério Público é 

reconhecido porque entrava com os processos na Justiça Militar, dava pareceres no 

Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal Militar. Então, é esse processo que é 

o de reconciliação, de que a sociedade se reencontre com o Estado para que ele cumpra 

com a sua finalidade. 

Maria Aparecida. Estimada professora, eu usei a expressão terrorismo como 

elemento de provocação e não como vocabulário que seja meu incorporado, ok? Por 

favor, peço desculpas, mas não é, quem me conhece sabe que não é a minha linguagem, 

não é o que eu penso, mas é o que os outros dizem e é o meu desafio que quero propor, 

mas é um desafio e não uma decisão, é de que se aceitasse este enfrentamento de uma 

vez por todas para que se tenha num relatório também a versão oficial sobre esse tipo de 

designação. 
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Mas eu acho assim, que o melhor é enfrentar o que não há o que temer. Até 

porque o Direito Internacional classifica claramente, pelo menos em todos os casos que 

eu estudei, não vou afirmar (ininteligível) a priori, mas em todos os casos que eu estudei 

até hoje não encontrei um episódio de terrorismo por parte daqueles que resistiram pela 

Luta Armada. 

A pergunta da Ana é para o Eduardo, essa questão do processo de nomeação em 

outros países. A Heloísa eu concordo plenamente. Aliás, se você me permite eu vou 

incorporar na minha próxima vez que falar desse assunto, justamente este viés que eu 

acho que importante não é quantificar apenas, é qualificar, é entender estes processos de 

porque inclusive que estes pubs foram alvos. E aí toca no ponto que acho ser essencial. 

A sociedade civil que às vezes se pinta de saudosista da ditadura militar, o que 

nós precisamos é expor, o Eduardo já falou sobre isso muito claramente. Como é que 

um Regime Autoritário, uma ditadura provoca seqüelas em todos os espaços da vida 

social, da vida civil. Então é lá na escola primária do teu filho que aquele professor que 

era um excelente professor, o mais carinhoso com aquela criança, mas de repente 

carinho era confundido com alguma coisa esquerdista e ele foi então sacado e houve um 

prejuízo da criança, nenhum viés ideológico. A criança ainda não era comunista. 

Então, como é que isso pode ter essa conseqüência na vida? Eu li uma sentença 

judicial do Juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo que tirou o pátrio poder de uma 

mãe porque diziam que os pais eram comunistas. Eles não tinham condições de dar uma 

educação ao filho porque eram comunistas, isso era fundamento para o Poder Judiciário 

tirar o pátrio poder. 

Então, é mostrar para a sociedade nestas várias questões que não era só a 

violência física direta, é como então em um movimento do trabalhador, como é no 

Trabalho, na Saúde, na Educação. Qual é a conseqüência para a Educação de ter tido 

professores caçados. Professores que entraram pela janela, em todos os seguimentos. 

Por isso que esta visão de qualificação segmentada que o Eduardo colocou é exatamente 

o que a gente pensa. A função da Comissão da Verdade é tirar apenas aquela questão 

das vítimas diretas e violentas e jogar para essas violências indiretas e as seqüelas que a 

sociedade suporta até hoje por conta disso. 
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A pergunta do Cláudio sobre o racismo eu vou pedir que o Sérgio faça uma 

ponderação sobre isso. Acho muito importante porque o Sérgio tem um trabalho 

fantástico nesta questão sempre de quebra de igualdade, de minorias e foi um dos focos 

principais na atuação dele quando Procurador regional de Direitos do Cidadão. 

Eu acho que, do que eu queria rapidamente falar para não tomar o tempo dos 

demais, eventualmente mais perguntas, era isso e aí eu passo a palavra para quem você 

achar melhor. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Vamos passar para o 

Sérgio e aí o Eduardo faz as conclusões. Com a palavra o Dr. Sérgio Sugiyama. 

 

O SR. SÉRGIO SUGIYAMA - Eu queria falar duas coisas, bem rapidinho. 

Primeiro respondendo ao companheiro em relação ao racismo. Foi falado aqui de forma 

muito clara pelo Eduardo, que a ditadura militar impõe não só um custo para aquelas 

pessoas que sofreram diretamente seqüestros, etc., mas também, significa o modo de 

você abordar um problema político de toda uma época. 

Então, neste sentido é que a questão do racismo, assim como o Eduardo colocou 

de outras minorias e como foi a resposta, como esses grupos vulneráveis sofreram 

especificamente os efeitos daquela política autoritária, ditatorial e lembrar também que 

aquele caldo de segurança pública e de combate a dissidentes políticos ou de qualquer 

gênero, ele era o ovo da serpente do que nós temos hoje das corporações militares, 

polícia civil, etc. 

Então aquele caldo de cultura que criou e que foi em grande medida responsável 

pela situação hoje que nós temos e que nós sabemos que a polícia faz mesmo. Ela usa o 

estereótipo de todos, do pobre, do negro, enfim, tudo isso é objeto maior dessa apuração 

da Comissão da Verdade. 

Se o Deputado Adriano Diogo me permitir, eu queria fazer uma pequena 

mensagem em relação e complementando o que o Marlon falou a respeito da relação 
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entre a Comissão da Verdade e a responsabilização criminal das pessoas que cometeram 

graves violações de Direitos Humanos durante o Regime Militar. 

A premissa dessa questão é que há de fato que seja responsabilizado 

criminalmente. Nossa posição do Ministério Público que não é uma posição, é 

importante deixar claro até tendo em vista o editorial da Folha de São Paulo e algumas 

manifestações de advogados, entidades, alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal 

não é uma posição isolada minha, do Marlon ou de outros colegas que assinaram aquela 

ação do Araguaia. É uma imposição institucional do Ministério Público Federal 

externada através da Câmara de Coordenação Criminal da Procuradoria Regional da 

República em dois documentos nos quais a Câmara Criminal de Coordenação e Revisão 

doa atos de todos os membros do Ministério Público cita a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, cita a sentença da Corte no caso Gomes (ininteligível) e cita a 

questão dos crimes permanentes para justamente determinar que os casos de graves 

violações cometidas durante o Regime Militar não estão prescritas e nem anistiados e 

que eles devem ser investigados. 

Essa posição inclusive fundamentou duas não homologações de arquivamento 

significa, ela fundamentou duas rejeições de pedidos de arquivamentos que tinham sido 

feitas por dois colegas aqui de São Paulo.  Então essa Câmara Criminal disse que não, 

as investigações envolvendo o desaparecimento dos dissidentes políticos Aluísio 

Palhano e Luiz Araújo, eles deveriam continuar, não poderiam ser arquivados essas 

duas investigações. 

Essa posição mais uma vez, não é uma posição isolada, não é uma posição 

alguns Procuradores malucos que não tem o que fazer, eu e o Marlon, a gente não tem 

mais nada o que fazer da vida, então, para continuar a cuidar de um caso tão banal que 

todo mundo já esqueceu e que aconteceu há 40 anos.  

Não é isso, nós estamos firmemente como instituição a cumprir o que disse a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes (ininteligível) e investigar os 

casos envolvendo graves violações de Direitos Humanos. 

Isso dito, como é, como poderia ser a relação entre as Comissões Estadual e 

Nacional e o Ministério Público? Em primeiro lugar acho que é reconhecer que a 
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Comissão tem um papel muito mais amplo do que o papel mais modesto do Ministério 

Público de investigar um crime que aconteceu. 

A Comissão o Marlon fez uma brilhante exposição e o Eduardo também, das 

funções das Comissões da Verdade aqui e em outros países e vocês puderam ver que 

estas funções de reconstituição histórica, de recuperação do passado de verdadeiros 

heróis que lutaram ali para que houvesse democracia no Brasil seja reconhecida 

oficialmente pelo Estado Brasileiro. 

As investigações são muito mais modestas no seguinte sentido, e até talvez 

ouvindo as testemunhas como temos ouvido aqui no Ministério Público de São Paulo 

talvez eu fique até com um pouco constrangido pelo tipo de perguntas que nós fazemos 

porque nós infelizmente não estamos em uma investigação criminal interessados em 

apurar toda a verdade histórica ou todo acontecimento daquele passado, ou resgatar toda 

a memória de pessoas  que morreram lutando para que houvesse democracia no Brasil. 

A investigação criminal simplesmente busca verificar se houve um crime e quem 

é o autor deste crime. É uma coisa mais assim lês nesse sentido. Nós não queremos ter 

esse resgate inteiro. 

Por outro lado, a Comissão na verdade é mais ampla, tem uma função mais 

ampla do que a investigação criminal. Por outro lado, a Comissão da Verdade tem 

funções mais restritas e específicas do que a investigação criminal feita pelo Ministério 

Público ou pela polícia no sentido de que, como o Marlon já falou. A Comissão não 

julga, não é ela quem vai dizer se a pessoa cometeu aquele crime ou não, ela pode 

indicar, apontar, citar as pessoas, mas não é ela quem julga se a pessoa é ou não 

torturadora ou responsável pelo desaparecimento de alguém. Ela não julga e não pune. 

Quem faz isso é o Poder Judiciário e quem leva esse processo ao Poder Judiciário é o 

Ministério Público como autor penal. 

Então neste quadro qual seria a relação entre as Comissões da Verdade e o 

Ministério Público? O Eduardo mencionou até no slide dele uma relação de 

complementaridade no sentido de que as Comissões da Verdade assim como outras 

fontes de prova do Ministério Público, fornecem elementos para que o Ministério 

Público então possa formar a sua convicção a respeito da existência de um crime e sua 

autoria. 
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É esse no me entender o papel da Comissão da Verdade, fornecer elementos para 

que o Ministério Público forme a sua opinião a respeito daquilo. O Ministério Público 

precisa da Comissão da Verdade para poder trabalhar? Não! 

O Ministério Público tem outras formas de obter provas a respeito de um fato 

considerado criminoso. Essas formas são o inquérito policial, as CPI’s, os relatórios, 

pareceres, enfim, outras fontes de informação, testemunhas, dados, etc. também são 

fontes para o Ministério Público. 

Então a relação, muito embora a Comissão da Verdade seja uma fonte muito 

importante inclusive pelos seus poderes específicos que ela dispõe, apesar de ser uma 

fonte muito importante de prova para que o Ministério Público forme a sua convicção, 

ela não é essencial nesse sentido de que o Ministério Público não depende delas para 

poder trabalhar. 

Prova disso que, embora a Comissão da Verdade Nacional ainda não tenha sido 

instalada e aqui parabéns para o Deputado Adriano Diogo que já começou a fazer os 

trabalhos aqui em São Paulo. 

Então, muito embora a Comissão Nacional na tenha sido instaurada o Ministério 

Público já tem uma ação penal e desenvolve investigações em quatro Estados da 

Federação, São Paulo, Rio, Pará e Rio Grande do Sul. 

Nós temos as investigações em andamento. Obviamente que nós gostaríamos de 

contar e é essa mensagem que quero concluir, nós gostaríamos de contar com a 

participação da Comissão Estadual da Verdade neste processo. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Obrigado. Então, para 

concluir convido o Dr. Eduardo e aí a gente vai encerrando.  O Dr. Eduardo tem uma 

sugestão, respondendo a sua pergunta, o Dr. Eduardo vai dar uma indicação, vou ver se 

a Presidente aproveita a dica que ele tem para dar que é vigorosa. 

 

O SR. EDUARDO GONZALEZ CUEVA – Queria tratar de dizer bastante 

sucinto, a hora está avançada (ininteligível) uma apresentação bastante larga. A primeira 
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questão que queria (ininteligível) apoiar muito fortemente o (ininteligível) do professor 

que é uma excelente (ininteligível) na Comissão da Verdade Estadual (ininteligível) 

para a Senhora Presidente da República para pedir-lhe a nomeação imediata dos 

membros da Comissão da Verdade e, portanto, a pronta instalação desta Comissão. 

Creio que essa nominação deve ser a resposta mais clara (ininteligível).  E 

ademais, quero recordar claramente que de acordo com os dados que eu levantei a 

princípio e 24 de março assim proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

como o Dia Internacional do Direito da Verdade (ininteligível) de anunciar esse mesmo 

dia a nomeação dos membros da Comissão da Verdade (ininteligível) concreta. 

Aplausos.  

Em segundo lugar creio que (ininteligível) os Procuradores responderam as 

perguntas difíceis. 

(Risos) 

E certamente a pergunta complicada que tinha a ver com a menção dos nomes 

dos perpetradores (ininteligível) as vítimas que comparecem na Comissão ou pela 

Comissão (ininteligível) contra a Comissão ou contra as vítimas (ininteligível). É 

possível que a vítima atue ou fale, por exemplo, em uma audiência pública e mencione 

o perpetrador. É possível que a Comissão decida mencionar o perpetrador em seu 

relatório final. 

Estas duas suposições existem e a lei que pleiteia a Comissão da Verdade diz em 

seu artigo terceiro, inciso segundo que a Comissão da Verdade deve esclarecer a autoria 

e a autoria é um conceito, me corrijam os senhores Procuradores, muito claro o direito. 

Autores que têm o controle de uma ação criminal. Esse conceito é claro, esclarecer a 

autoria é, portanto um mandato absolutamente claro para a Comissão. 

Agora (ininteligível) ao mesmo tempo a Comissão pleiteia em seu artigo quinto  

que suas atividades são públicas e (ininteligível) essa audiência pública, salvo quando é 

sigilo se impõe para resguardar a intimidade da vida privada ou a imagem da outra 

pessoa. 

Então surge a pergunta concreta que se (ininteligível). No caso do Peru 

(ininteligível) muito claramente e a resposta não é nenhuma excentricidade ou loucura, 
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o Governo de Fujimori, por exemplo, através dos organismos de espionagens dirigidos 

por um (ininteligível) teriam um maquinário de espionagem sobre as pessoas, sobre os 

opositores do regime que filmavam a vida íntima das pessoas para terem elementos de 

chantagem contra eles. 

Por suas vidas pessoais, opções sexuais, pelo que fosse. Essa informação foi 

obtida pelas autoridades peruanas (ininteligível). Jamais a Comissão da Verdade e 

alguma autoridade peruana se uniram (ininteligível) mencionaram esta informação que 

afetava a vida privada ou familiar das pessoas. Então esse aspecto é claro. 

Este artigo não está aí para proteger um perpetrador, está para proteger a 

intimidade da vida íntima das pessoas. Agora, a diferença senhores e Procuradores 

(ininteligível)  sou aficionado a este trabalho, pelo que me parece claro que quando se  

fala de uma conduta criminal, (ininteligível) conduta criminal tem que reunir elementos 

muito claros. 

O primeiro é um componente material, o ato que constitui a difamação e o 

segundo elemento mental, a vontade de difamar. Agora, não pode existir difamação se 

os (ininteligível) são certos. Nada (ininteligível). 

Segunda coisa, não pode existir (ininteligível) do difamador, dizer uma mentira 

sabendo que disse uma mentira contra uma pessoa. Então eu não creio que a família tem 

(ininteligível), não está pensando vamos difamar o senhor tal dizendo uma mentira, 

(ininteligível) uma experiência própria. A responsabilidade neste caso não é da Família 

Teles, a responsabilidade é do estado Brasileiro de determinar se aqueles atos que estão 

acusando a Família Teles são ou não certos. 

Essa não é uma responsabilidade da Família Teles, mas do estado Brasileiro de 

investigar e levantar uma interpretação errônea da Lei de Anistia (ininteligível) cumpra 

com o seu dever. Esse é o ponto. 

Ademais (ininteligível) e lá no passado no Sul da África (ininteligível) publicou 

um editorial porque uma anistia (ininteligível) havia recebido e apontamento de ser o 

Diretor da Polícia da Cidade. Esse senhor que se apelida (ininteligível) havia sido um 

militante do Conselho Nacional Africano que havia cometido atos de terror durante a 

luta contra o Apartheid. Havia posto bombas em discotecas públicas onde iam pessoas 
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brancas e (ininteligível) e como odiava este setor pôs a bomba e matou civis que não 

tinham nada a ver com o Apartheid, com a Polícia e nem nada. 

Esta pessoa foi perdoada pela Comissão da Verdade no Sul da África. Quando 

(ininteligível) a denominação de ser Polícia e Diretor da Polícia da sua Cidade ele disse 

como é possível que o Diretor da Polícia, e um senhor que cometeu atos de terror é um 

assassino. (Ininteligível) dizendo, eu sou anistiado e a anistia implica que esse crime se 

esqueça, desapareça e, portanto, nada podem fazer comigo. Você me difamou. E o 

Senhor (ininteligível) ganha o caso em primeira instância. 

As vítimas de violações de Direitos Humanos apelam neste caso e elogiam a 

instância Superior e a instância superior vai ao encontro de (ininteligível) afirmando que 

a anistia consiste em “borrar” as conseqüências dos crimes. A pessoa não recebe castigo 

e o senhor (ininteligível) não servirá toda a sua sentença. Mas a anistia não significa 

impor uma mordaça nas vítimas. Do mesmo modo não sabemos aqui nos próximos anos 

quanto (ininteligível) brasileira. Sabemos que cairá, mas não abemos quando. 

Pelo que essa anistia faça (ininteligível) errônea, que esta anistia (ininteligível) 

que não se castigue o crime, mas não pode implicar de maneira que este crime não 

existiu. De modo que inclui no caso (ininteligível) de que essa anistia (ininteligível) não 

pode de nenhuma maneira, (ininteligível). 

Esse é o ponto que eu creio seja fundamental neste processo de busca da verdade 

no futuro, (ininteligível) uma opinião de que há de aceitar a anistia (ininteligível) foi 

uma contribuição para a democracia. 

Eu creio que quando um escuta a frase da anistia é uma contribuição para a 

democracia, creio que (ininteligível) que é certo de que a anistia foi uma contribuição 

para a democracia no sentido de que permitiu que personagens como a Presidente Dilma 

como (ininteligível) personagens como Elder Câmara sejam capazes de apontar a 

democracia brasileira (ininteligível) para a ditadura. 

Creio que é inegável (ininteligível) pensa imediatamente em soluções concretas 

para o estado de direito da democracia, (ininteligível) contribuição ao estado de direito 

da democracia a este senhor (ininteligível). 
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Eu desafio alguém que me diga que contribuição ao estado de direito da 

democracia o senhor Ustra. Quais são estas contribuições? Há uma diferença entre 

contribuir para a democracia (ininteligível) e creio que esta diferença tem que ser clara 

(ininteligível) e nisto termino. 

A parte dos elementos técnicos jurídicos que são mencionados (ininteligível) 

ético, moral (ininteligível) centro de trabalho da Comissão da Verdade e o que vai ser 

(ininteligível) imorais que a história (ininteligível) países nos põe na mente como se 

foram (ininteligível). O que nos disse a história política em nossos países é que o fim 

justifica o meio. 

Eis que a história (ininteligível), eis que a força determina o erro. Em suas 

mensagens (ininteligível) a Comissão tem que responder, (ininteligível) por mensagens 

corretas. Não é certo que o fim justifica os meios. E (ininteligível) a Comissão tinha que 

responder (ininteligível) que para defender o Brasil o comunismo se assassinaram as 

pessoas. Que para defender a democracia tem que manter a tortura a (ininteligível) e 

famílias que não sabem onde estão os seus familiares. O fim não justifica os meios. 

Defender o Brasil de uma ideologia não justiça violar (ininteligível) política. 

Para justificar e manter e fortalecer a democracia, não justifica manter a família 

(ininteligível) tortura permanente de que não sabe onde estão os desaparecidos. 

Não é certo que a história escreveu os vencedores. Se isso foi certo no passado, 

não deve ser certo agora. Se era certo na (ininteligível) sociedades não democráticas e 

nenhuma sociedade democrática (ininteligível). 

Em uma sociedade democrática a história se escreve todos (ininteligível) juntos 

e se pões de acordo no que se pode por de acordo (ininteligível), mas não se pode 

permitir que um grupo escreva a história por todos (ininteligível). Não é certo que o que 

tem o poder, as armas terminem no poder. Nós do Peru temos tido uma dura e penosa 

experiência com gente que dizia que o poder (ininteligível). 

Não é certo que quem tem as armas tenha o poder. O poder pode ser, quem tem 

as armas pode dar indício, pode dar (ininteligível) de quem tem a capacidade de 

coerção. Uma coisa é coerção e outra poder. 
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Respondo aos (ininteligível) que estão no auditório. O poder é o resultado da 

agregação de (ininteligível), da capacidade de coordenar entre seres humanos 

(ininteligível), isso é poder. E isso é o que a Comissão tem que responder que não é 

certo que a história do Brasil seja escrita por um grupo reduzido, extremista 

(ininteligível). Que não é certo que fortalecer a democracia (ininteligível) de famílias 

que não sabem onde estão seus pais. 

Que não é certo que o poder (ininteligível) que o poder nasce nas câmaras de 

tortura, o poder nasce da democracia e da capacidade de articular (ininteligível). Esta é a 

mensagem que tenho que dar para a Comissão da Verdade e (ininteligível) 24 de março. 

Obrigado. Aplausos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO  – PT – Agradeço a presença de 

todos e só queria falar uma frase geológica, não socióloga aproveitando o meu professor 

Everaldo. Os crimes daquele senhor que cometeu no período da ditadura, ele continuou 

em Serra Pelada matando gente, escravizando e controlando todos os garimpos da 

Amazônia. 

Dia 24 de março, dia da morte de Dom Oscar Romero, tomara que até lá ela 

consiga instalar a Comissão da Verdade e comemoremos o 24 com o Grupo da USP lá 

da Escola de Sociologia Política na Rua General Jardim, esquina com a Dr. Vila Nova 

para no dia primeiro de abril sairmos no Cordão da Mentira.  

Muito obrigado. (Aplausos.) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO ESTADUAL DA VERDADE  

BK  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

28/02/2012 

  

O SR. – Com a presença dos nobres Deputados, Ed Thomas, Estevam Galvão, 

Orlando Bolçone, Mauro Bragato, Adriano Diogo, João Paulo Rillo, declaro aberta a 

reunião especial de instalação da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, criada nos 

termos da Resolução 879, de 10 de fevereiro, de 2012, com a finalidade de efetivar com 

colaboração com a Comissão Nacional da Verdade, o direito à memória e à verdade 

histórica e promover a consolidação do Estado de Direito Democrático, investigando as 

graves violações de direitos humanos ocorridas no território do Estado de São Paulo 

durante o período de 1964 a 1982. Pergunto aos membros deste colegiado se há indicação 

de algum nome para o cargo de Presidente da Comissão. 

 

O SR. - Sr. Presidente, pela ordem. Ao cumprimentar o nobre Deputado Adriano 

Diogo, que foi quem propôs a criação desta Comissão, a Comissão da Verdade, a exemplo 

do que está acontecendo também no Congresso, eu quero indicar o nome do Deputado 

Adriano Diogo como candidato a presidente e na oportunidade já indicar também como 

relator o Deputado André Soares.  

 

O SR. - Sem mais indicações, coloco em votação o nome do nobre Deputado Adriano 

Diogo, como presidente desta Comissão. Srs. Deputados que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram, aprovado. Está eleito presidente, o Deputado Adriano 

Diogo, a quem convido para assumir a presidência. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agradeço primeiro aos 

Deputados que aceitaram compor esta Comissão, agradeço inclusive os que se propuseram, 

mesmo como suplentes, estar presente hoje, como o Deputado Galvão, o Deputado Orlando 

Bolçone, o Deputado Mauro Bragato e o Deputado João Paulo Rillo. Para fazer uma 

cerimônia rápida, além dos agradecimentos, porque eu acho que hoje é uma data muito 

importante para esta Assembleia, meu irmão Deputado Ed Thomas, que é titular, na quinta 
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feira nós vamos fazer uma sessão solene, às 19h, eu tenho uma proposta em dar o nome 

para essa Comissão, Comissão Estadual da Verdade Deputado Rubens Paiva. Dia 1º de 

março faz quarenta anos que o Rubens Paiva desapareceu, seus três filhos, residentes no 

Brasil, estarão aqui na Assembleia, às 19h, o Marcelo Rubens Paiva, a Vera Paiva e a 

Eliana Paiva, nós vamos instalar a Comissão da Verdade na quinta feira, às 19h, é bom que 

todos nós pelo menos que está aqui hoje estejamos presentes, fazemos uma rápida 

cerimônia solene, seria bom se o Presidente pudesse estar, agradecer o Presidente que fez 

um esforço enorme para que esta Comissão existisse e o assessor dele, o Rodrigo, foi uma 

pessoa… na costura desse acordo para que saísse a Comissão da Verdade. Os filhos do 

Rubens Paiva vão fazer uma fala e vão passar um vídeo, feito pelo Vladimir Saqueta, sobre 

a família Paiva, um vídeo que o Fernando Henrique, o Afonso, todos os amigos vivos do 

Deputado Rubens Paiva vão falar. E a sessão formal se encerra às 21h, porque às 21h 

começará um programa de televisão produzido pela Globo News, pela jornalista Miriam 

Leitão, durante uma hora e dez, sobre a vida e o desaparecimento do Rubens Paiva. Então, 

das 19h às 21h a gente faz uma sessão formal, às 21h encerra e projeta um programa 

nacional de televisão que não é de TV aberta, é de TV a cabo, mas que a Miriam Leitão 

fez… de uma hora e dez sobre a vida do Rubens Paiva, então convido a todos os Deputados 

será uma coisa muito bem feita, singela e terá uma repercussão muito grande, eu sei que os 

Deputados que moram longe, principalmente para os que vão a distancias regiões quinta 

feira à noite não é um dia fácil, mas tem essa questão do 1º de março, do desaparecimento  

do Rubens Paiva.  

Há a questão da indicação do Deputado André Soares para relatoria. Em discussão. 

Em votação. Aprovado.  

Eu queria também colocar em votação aos Deputados aqui presentes se concordam 

que a Comissão Estadual da Verdade de São Paulo tenha o nome de Rubens Paiva. Em 

discussão. Em votação. Aprovado. Muito obrigado.  

A sessão está encerrada. 

 

*      *      * 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



 

 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE  

PRESIDENTE   

DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 

29/11/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



1 

 

COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

29/11/2012 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Senhoras e Senhores, 

vamos dar início a mais uma sessão da Comissão Estadual da Verdade. Com a presença 

do Deputado Ulysses Tassinari e Adriano Diogo, damos início aos trabalhos em 29 de 

novembro de 2012. O assunto relativo a essa sessão da Comissão da Verdade é uma 

audiência pública para a discussão e a fixação dos parâmetros para o tombamento da 

sede do antigo DOI-CODI. Um projeto chamado Lugares da Memória.  

Eu queria pedir para compor a mesa o Ivan Seixas que é proponente, ele fez a 

proposta junto a Secretaria Estadual de Cultura, CONDEPHAAT, do tombamento do 

prédio. Quero convidar para compor a mesa a Dra. Sandra Kishi do Grupo de Trabalho 

Memória e Verdade do Ministério Público Federal. E estão acompanhando essa 

audiência pública do tombamento, é o processo 66578/2012 que deu entrada em 

23/04/2010. E o CONDEPHAAT admitiu a possibilidade de tombamento e agora o 

processo está tramitando. Ele começou a tramitar, embora ele tenha dado entrada em 

26/04/2010 na área técnica do CONDEPHAAT começou no dia 14/05/2012.  

Para tanto, nós temos duas pessoas do CONDEPHAAT aqui presentes que irão 

acompanhar essa audiência pública. A historiadora Débora Neves e está para chegar a 

Dra. Marília Barbour que é advogada e coordenadora do Núcleo de Preservação da 

Memória do CONDEPHAAT. O Ivan como Presidente do CONDEPE e proponente do 

tombamento, vai fazer uma fala, depois vai a Dra. Sandra. Em seguida o Politi pelo 

Núcleo de Preservação da Memória Política e da Coalizão Internacional dos Sítios da 

Consciência. Depois nós temos os nossos convidados que é a Dra. Elza Lobo, Artur 

Scavone, Rosalina Santa Cruz, Reinaldo Morano, Aton Fon Filho e Gilberto Natalini. 

Sem mais delongas, com a palavra o Ivan Seixas.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Boa tarde.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Só queria fazer um 

registro. Quero registrar a presença do Rafael Martinelli, que embora ele não seja parte 

desse processo de tombamento, quero registrar que o Rafael Martinelli foi uma das 

pessoas responsáveis pelo maior tombamento da história política dos prédios, que foi a 

transformação do prédio do DOPS no Memorial da Resistência. Muito obrigado, Rafael 

Martinelli.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Boa tarde. Eu, como proponente, na realidade eu 

pessoa física e várias entidades apoiaram o pedido de tombamento. Então, o 

tombamento não é uma proposta só minha, é das entidades. A começar pelo Fórum de 

Ex-Presos Políticos, Núcleo de Preservação da Memória Política, o próprio CONDEPE 

que eu sou Presidente, Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana e o Grupo 

Tortura Nunca Mais. E a ideia de fazer o tombamento é que aquele local não é um local 

arquitetonicamente fundamental. Ele é historicamente fundamental. O fato acontecido 

ali faz com que a gente pense em pedir o tombamento porque aquilo foi determinante na 

história do país nos últimos 45 anos. Então, por isso que a gente fez o pedido.  

Nós fizemos uma visita ao prédio lá, que o prédio na realidade são vários 

prédios. Você tem três prédios, esse é o prédio da Delegacia que era usado na época. A 

Delegacia não é uma coisa posterior ao uso como DOI-CODI e como OBAN também. 

Esse prédio abriga uma fachada de duas ou três aqui na frente, que é a 36ª Delegacia, 

isso lá naquela época. E todo o resto que tem atrás, aqui eram as celas, e lá em cima 
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também, tudo isso era usado pela administração da OBAN que vai para esse lugar no 

dia sete de setembro de 1969, é passado para cá. No ano seguinte que é oficializado esse 

local que era chamado Operação Bandeirante que é um capítulo trágico da sociedade 

brasileira, porque empresários, personalidades, forças militares e forças policiais 

estaduais criam um órgão ilegal, mas público. Então, a Operação Bandeirante era um 

local público, todo mundo sabia que funcionava, com dinheiro de empresários, com 

carros da Secretaria de Segurança, em um prédio da Secretaria de Segurança com o 

apoio do Secretário de Segurança Hely Lopes Meirelles que hoje é estudado por jovens 

advogados, estudam os livros dele. O Fórum que tem ali na subida da Praça João 

Mendes é o Fórum Hely Lopes Meirelles, com o apoio do General Canavarro Pereira, 

com o apoio extensivo do Governador Roberto de Abreu Sodré, que era um nomeado 

pela Ditadura. Tudo isso é oficializado só um ano depois. Durante o período anterior a 

sete de setembro as torturas aconteciam no PIC, Pelotão de Investigações Criminais da 

Polícia de Exército de São Paulo que era na esquina da Tutoia com Abílio Soares. Aí 

em 07/09/79 é transferido o contingente e principalmente os presos para esse prédio 

aqui.  

Aqui ficavam as celas. Três aqui, depois do outro lado foi construído uma cela 

forte e desse lado também. Então, tinham seis celas e uma cela individual que era cela 

surda ou cela forte. E nesse prédio aqui eram onde funcionavam as torturas. Uma boa 

parte das pessoas eram torturadas nessa cela aqui onde separava aquela sala de tortura 

com o exterior apenas um vitraux. Todas as pessoas que moravam aqui nessa rua que é 

a Rua Coronel Paulino Gomes se não me engano, ouviam as torturas dia e noite. Não 

era uma coisa escondida, era ostensivo. Depois, no final do ano de 72 eles construíram 

aqui dentro do outro lado uma salinha com revestimento acústico, que é onde o Merlino 

foi torturado. Eu, meu pai, o Paulo Vannucchi, vários outros companheiros, nós fomos 

torturados nessas dependências aqui, onde não tinha separação acústica. Depois que 

construíram a salinha com revestimento acústico que fica do outro lado. Aí tem a 

famosa historia do portão preto que corria, que passava para a sala de tortura que ficava 

do lado da escada que sobe para onde funcionava a administração, radio comunicação e 

tudo mais. Aqui nesse lugar aqui embaixo era o refeitório dos torturadores. Aqui 

embaixo era o local de interrogatório, não era necessariamente de tortura, mas era onde 

eles tomavam o depoimento, iam anotando e que depois passaram a ser datilografados, 
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eram nessas salinhas daqui debaixo. e esse prédio era a administração que ficava o Ustra 

e companhia.  

Aqui não tinha esse lugar. Tudo isso aqui não existia até meados de 71. Final de 

71 é que eles usam esse prédio, constroem isso aqui e abrem essa rampa para descer, 

porque é um nível bem grande que tem aqui. Nesse local é que funcionava ou passou a 

funcionar as dependências onde eles escondiam as pessoas. Nesse local aqui segundo 

relatos que a gente escutou lá, é que fizeram uma salinha onde foram apresentados os 

dois mortos mais famosos daquele local que é o Herzog que é o Manoel Fiel Filho, em 

uma celinha que tinha aqui, que hoje é só o estacionamento que eu vou mostrar as fotos 

em seguida. Esse lugar escondiam as pessoas. Então, em 72, por exemplo, uma pessoa 

que a gente sabe que ficou aqui foi o Elcio Pereira Fortes que foi trazido do Rio de 

Janeiro e ficou aqui. Várias pessoas como a Darci Miyaki e tudo mais, viram o Elcio 

sendo torturado e sabiam que aqui era o local onde escondiam as pessoas.  

Eles abriram aqui uma porta, que é um portão de entrada, porque quando eles 

não queriam que as pessoas vissem os presos entrando por aqui, que é uma porta aberta, 

não é nenhum impedimento, depois que eles viram os presos construindo esse muro eles 

passaram a entrar com as pessoas por esse lugar, que era uma entrada secreta para o 

DOI-CODI. Esse local, toda essa área vai ser legalizado, oficializado em 78 as vésperas 

da anistia quando o Maluf, o Governador imposto pela ditadura de São Paulo oficializa 

doando, cedendo esse terreno para o DOI-CODI. Está escrito o decreto que o Fernando 

Morais Ex-Deputado apresentou aqui na sessão que foi feita pelo caso Luiz Eurico.  

Então, esse terreno passa a existir formalmente, legalmente só em 78, porque era 

usado ilegalmente, clandestinamente pelo DOI-CODI. Essa é à entrada do prédio da 

Delegacia. Aqui são as celas que tem aqui embaixo, isso aqui eram duas ou três salas 

que oficialmente funcionava a Delegacia. Essa é a atual porta de entrada da Delegacia, 

que hoje tem um pomposo nome de Delegacia comunitária, mas era o local onde 

funcionava a Delegacia na época. Esse lugar aqui é onde tinha a rampa, esse é o prédio 

lá de cima, você vê o tamanho desse prédio aqui. Então, essa é a rampa que fazia a 

passagem do local clandestino para isso aqui. Apesar de tudo ser clandestino, ser ilegal, 

eles fizeram isso aí.  
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Essa é a salinha onde torturavam. Onde ficavam os depoimentos e aqui é o 

rancho onde eles faziam as refeições deles. Aqui era a Delegacia e aqui onde os presos 

eram conduzidos para a tortura e vinham para cá para ficar preso. A cela das mulheres 

durante um bom tempo ficou desativado, era uma sala que não tinha utilização e ficava 

lá. Isso aqui era onde ficavam as celas, não tem mais cela. Aqui era o muro que 

separava um lugar de outro. Isso aqui era onde ficava a cela forte, que vários de nós 

ficamos, e hoje é usado como um departamento de equipamento, de não sei mais o que, 

é o almoxarifado da Polícia Civil. Essa é a entrada por onde passava para as celas e aqui 

a esquerda tinha o alojamento dos soldados que faziam a guarnição lá. Aqui é aquela 

escada que vários de nós passamos. Subindo aqui você ia para o primeiro andar que era 

os interrogatórios, aqui é à entrada dessa maldita escada, como dá para ver, essas aqui 

eram as salas de interrogatório. Como dá para ver, apesar de ter uma preocupação que a 

Polícia Técnica Científica durante um tempo usou aqui, está vazio, não há ocupação do 

prédio. Portanto, a utilização para qualquer outra coisa inclusive a nossa proposta de ter 

um memorial ali está absolutamente viável. Essa é a famosa escada, esse é o vitraux que 

separava a gente do mundo exterior e que todo mundo ouvia os gritos. Aqui dá para ver 

as condições que precisam ser recuperadas, de eletricidade, de pintura e tal. Mas o 

prédio está absolutamente viável. Essa é a famosa esquina Tomas Carvalhal com a 

Coronel Firmino Gomes. Essa é a Tomas Carvalhal, a entrada, aquele portão, isso é à 

vista de cima do prédio onde ficava a parte clandestina nova que é a sala do comando, 

de análises, etc. e tal. E essas garagens aqui na verdade eram celas onde o Herzog 

aparece morto, enforcado, ajoelhado. E uma coisa importante é que até um tempo atrás, 

esse lugar aqui, uma repórter, a Tatiana Farah, ela do Jornal Globo fotografou, nesse 

lugar tinha uma plaquinha ainda, OB2 que era Operação Bandeirante como eles 

falavam, que era a vaga de estacionamento do Subcomandante da OBAN. Aqui é o 

prédio novo, aqui é onde tinha a rampa que descia e aqui as celas e salas deles. O portão 

de entrada da Tomas Carvalhal, alojamento atual de policiais que dormem lá, que é uma 

coisa da garagem da Polícia Civil.  

Então, essa apresentação é basicamente para a gente mostrar o seguinte, que 

houve nesse local essa tortura. Vários de nós aqui passamos por lá, o prédio está em 

condições de utilização, deve ser tombado provavelmente em breve, e a nossa proposta 

para esse local é se criar aí algo que seja um centro de referencia, um memorial de 
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tortura, que não é só um memorial de tortura dos tempos da ditadura, é uma condenação 

que a sociedade civil, a democracia e o Estado de Direito Democrático faz contra a 

ditadura. É uma afirmação que a gente acha que tem que acontecer da sociedade 

brasileira condenando as ditaduras, condenando a tortura, que não é só dos tempos da 

ditadura histórica do nosso país, e que aqui seja transformada nesse memorial. Como o 

Memorial da Resistência que hoje tem uma visitação mensal entre cinco e sete mil 

pessoas mês, mensal mês mesmo, a gente faz aqui uma referência para que se faça a 

condenação da tortura. Se faça um marco histórico tal quais os campos de concentração, 

tal quais os campos de tortura e assassinato da escola superior da mecânica armada do 

Chile e tudo mais, o Brasil tenha uma referencia histórica. Houve tortura e a sociedade 

não aceita essa tortura. E aqui eu acho que seria um bom local para se fazer esse 

memorial de luta contra a tortura. É isso. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Então vamos reestabelecer 

a nossa mesa. Deputado Ulysses Tassinari, Ivan Seixas, pela ordem o Maurice Politi vai 

falar antes da Senhora? Então, quero convidar o Maurice Politi para falar em nome do 

Núcleo da Memória e pela Coalizão Internacional dos Sítios da Memória. Então, com a 

palavra o Maurice Politi.  

 

 

O SR. MAURICE POLITI – Boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite do 

Deputado Adriano Diogo nessa empreitada que já vem de alguns anos, que é de 

converter o espaço do DOI-CODI em um lugar de memória e consciência.  

Eu vou falar brevemente, 10 minutos no máximo e vou falar como representante 

do Núcleo de Preservação do Fórum dos Ex-Presos Políticos e também como primeira 

entidade que se tornou membro em 2009 da Coalizão Internacional dos lugares de 

consciência e memória que é uma instituição internacional com sede nos EUA, em 
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Washington e que abriga hoje aproximadamente 94 lugares no mundo que foram 

considerados e classificados como lugares de consciência e de memória. Então, dentro 

desses 94 hoje nós temos 37 na America Latina. Infelizmente existem 37, em Salvador, 

Guatemala, México, Peru, Argentina vários, Peru vários, lugares que foram 

considerados lugares de consciência. Eles recebem uma auditoria de um organismo 

internacional que vai nos lugares e organiza então esse sítio. Existe por exemplo, a Ilha 

de Robin onde ficou o Nelson Mandela preso durante 27 anos é um lugar de memória. 

A Maison de Escrav no Senegal é um dos lugares de memória, Gulack na Rússia é um 

lugar de memória, o Museu Treblinka é um lugar de memória, o Museu Teneman, que é 

o museu da imigração norte americana quando os imigrantes vinham da Europa e 

ficavam todos em uma ilha, concentrados, confinados, é considerado um lugar de 

memória. Vários na America Latina e no Brasil nós temos confirmadamente um lugar 

de memória que é o Memorial da Resistência de São Paulo, e um membro institucional 

que é o Núcleo Memória que nós não temos um sitio, mas nós somos membros 

institucionais brasileiros.  

Então, enquanto representantes deles, eu queria só colocar para vocês e ler para 

vocês o que eles chamam, eles, o no bordo, no comitê executivo desse lugar de memória 

tem figuras como o Hector Timerman, que é o atual Ministro das Relações Exteriores da 

Argentina, tem um pessoal dos EUA que ganharam prêmio nobre de humanidade, 

pessoas famosas e eles tem naturalmente definições a respeito do que é considerado um 

lugar de consciência e memória. E existem três pontos principais, são palavras deles, os 

lugares de memória são iniciativas que interpretam a memória através dos lugares. 

Proporcionam dentro desses lugares, programas que estimulam o diálogo sobre assuntos 

graves de violações de direitos e promovem valores humanitários e democráticos. E o 

terceiro, compartilham oportunidades de participação pública no aspecto que diz 

respeito a esse lugar. Então, ele tem que ser um lugar que promove valores 

democráticos que mostra as violações, mas ao mesmo tempo dá as oportunidades ao 

entorno, de participar da violação aos seus aspectos. Então, quem visitou, como eu e o 

Ivan, os centros clandestinos de destruição, são centros que hoje se converteram alguns 

deles em creche, alguns em atividades recreativas dos bairros, onde tem cinemas, 

filmes, coisas para a população local também. Então, da mesma forma que os arquivos, 

os papeis são os registros do que aconteceu e aí nos permite a compreensão dos papeis 
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de política de Estado através dos papeis, dos arquivos, eles, a coalizão afirma que a 

preservação dos sítios, que são lugares onde aconteceram (ininteligível) é um elemento 

indispensável para perceber o que aconteceu no país e perceber que só assim 

entendemos o presente e podemos construir o futuro. Os lugares históricos devem 

converter não em museus estáticos, mas em lugares para se discutir os acontecimentos 

do passado e os seus legados nos lugares de hoje e as consequências do trauma na 

sociedade de hoje. Eles devem ser lugares permanentes onde permanecem 

compromissos democráticos e se assegurem que os direitos humanos sejam atendidos de 

uma forma mais completa.  

Portanto, eles afirmam que quando vão os auditores auditar sítios que devem ser 

lugares de memória, eles devem ser lugares onde se estimula a reflexão em torno de 

uma cultura de paz.  

Eu acho que o que nós quisemos, nós do Fórum, do Núcleo e todos que lutaram 

para ter em São Paulo o único, eu sempre falo, o melhor e o pior do Brasil, porque ali é 

único, o Memorial da Resistência, felizmente já temos outras iniciativas, em Belo 

Horizonte vai se construir o Mural da Anistia, em Recife e em Porto Alegre ontem nós 

tivemos um seminário no Rio de Janeiro onde os gaúchos mostraram tudo que eles estão 

querendo fazer em Porto Alegre. Vai haver outros lugares, mas por enquanto a única 

experiência brasileira concreta que tem uma visitação pública de 80 mil pessoas ano, 

isso é comprovado, inclusive é parte dos visitamentos dos museus em São Paulo, porque 

como vocês sabem a Secretaria da Cultura tem uma política em relação a todos os 

museus de frequência, quanto mais frequência tem mais verba eles recebem, então, é o 

sexto museu mais visitado de São Paulo. Quando eu falo isso às pessoas ficam atônitas, 

porque uma cidade com 17 milhões de habitantes com mais ou menos 48 museus ativos 

em São Paulo, se é o sexto, sendo que o primeiro como todos sabem é o Museu do 

Futebol, o segundo é o MASP, o terceiro é a Pinacoteca, o quarto é o Museu da Língua 

Portuguesa, e o quinto é o Museu de Arte Sacra, o sexto é o Museu da Resistência. E 

inspiram não só visitantes que vão lá para conhecer o lugar, mas principalmente jovens, 

dessas 80 mil visitas também comprovadamente tem um recorde mês a mês, tem 22 mil 

visitas educativas, e há pouco tempo atrás estivemos, o Ivan estava lá com grupo de 

uma escola, eu estava lá com um grupo de norte americanos que estavam convocados 
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pela Prefeitura para um seminário sobre estruturação de cidades, mas quiseram ver o 

Memorial e eu estava lá acompanhando, e tinha um outro grupo de pessoas. E tinham 

250 pessoas entre três e cinco da tarde no Memorial.  

E o Alberto Goldman, nosso Ex-Governador falou que não sabia que era assim, 

tanta gente. E aí nós voltamos a falar do DOI-CODI porque foi ele, Alberto Goldman na 

inauguração do Memorial da Resistência que falou que o DOI-CODI também tem que 

ser. Então, quando nós afirmamos para ele que tinham 80 mil, ele perguntou se o DOI-

CODI ia ter tanta gente. E nós falamos que não ia ter 80 mil, ia ter 180 mil. Porque o 

DOI-CODI é muito mais simbólico e muito mais representativo. Então, é só isso que eu 

queria falar. Eu acho que o DOI-CODI certamente será o segundo lugar onde foi 

editado pela Coalizão Internacional de Sítios de Memórias já que a ESMA em Buenos 

Aires está dentro dos sítios históricos, e lugares de centros de detenção como Garagem 

Olimpo, a Débora esteve lá agora a pouco e viu esses lugares, são lugares de detenção, 

de cultura e principalmente de mostrar e cultivar valores democráticos, mostrar para a 

nova juventude que não viveu nesse período da ditadura que direito humano pode se 

fazer ao lado da polícia, ao lado do direito democrático, ao lado de instituições culturais, 

ao lado de teatro, cinemas e bate papos. Então, a posição que eu queria colocar em 

termos da coalizão, do núcleo e do fórum de ex-presos que são também 

competicionários nessa coalizão do tombamento que já está em fase final de estudo. 

Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Então agora eu passo a 

palavra a Dra. Sandra Kishi do Ministério Público Federal, do GT Memória e Verdade.  

 

 

A SRA. SANDRA KISHI – Boa tarde a todos. Se me permitem aqui, uma 

ligeira apresentação. Tem pessoas aqui que me conhecem já há algum tempo. Eu vou 
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passar um pouco também da minha memória. Eu acho que eu nunca falei isso em 

nenhum lugar, mas para compreender porque eu me envolvi com o assunto. Eu sou 

também além de Procuradora Regional da República e membro do GT Memória e 

Verdade da PFDC, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, sou Presidente da 

ONG IEDC, Instituto Estudos de Direito e Cidadania que é uma ONG formada, fundada 

por Promotores de Justiça e Procuradores da República, todos membros do Ministério 

Público brasileiro que gostariam de fazer, expressar e dar vazão a expressão das pessoas 

físicas e suas vontades que existem atrás da nossa função de Procurador da República 

ou Promotor de Justiça. Uma das três plataformas da nossa ONG IEDC é justamente 

memória e verdade. E em 2009 lançamos a obra coletiva Memória e Verdade, Justiça de 

Transição no Brasil e com alegria de lá para cá nós temos assistido o virar de páginas na 

justiça de transição. No final de 2010 tivemos a importante decisão como vocês sabem, 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos que condenou o Brasil a adoção de 

providências no sentido de propiciar a reparação pelo ilícito causado durante o regime 

ditatorial. Irresponsabilidade de ordem civil e penal inclusive. Nessa decisão, nessa 

sentença da Corte, implicitamente em vários pontos da sentença podemos ver que a 

conscientização, a criação e a valorização de sítios de consciência ou lugares de 

memória é uma forma sim de se fortalecer a não repetição e propiciar a propagação do 

princípio do não retrocesso nessa matéria de justiça de transição. E temos algumas 

atuações na prática por parte do Ministério Público para reportar aqui, tive oportunidade 

de falar isso anteontem no Rio de Janeiro, mas aqui repito que, por exemplo, em 

Petrópolis, a Procuradora da República Vanessa iniciou uma investigação no inquérito 

civil que pode detectar a utilização do espaço anexo, é uma residência vizinha a Casa do 

Terror ou Casa da Morte como é conhecida lá em Petrópolis, em que operava-se o QG e 

a logística do Comando do Terror das torturas realizadas ali na Casa da Morte, portanto, 

estava fora aquele sitio do procedimento inicial visando à desapropriação da casa 

principal e a ampliação do objeto da desapropriação foi possível graças a essa 

investigação perpetrada pela Procuradora da República, e a novidade é que a Prefeitura 

de Petrópolis na semana passada acolheu a sugestão do Ministério Público Federal de 

incluir esse imóvel agregado ao objeto daquela ação que visa à desapropriação. No caso, 

que seja desapropriação ou tombamento, todas são formas lícitas e adequadas para 

desapropriação do patrimônio cultural.  
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Mas como estamos falando de tombamento do DOI-CODI, o que seria a minha 

posição aqui se me permitem estender um pouco mais na parte jurídica, enfim, que é a 

minha área, mas para que serve o tombamento? Serve para prevenir. É a função 

principal do tombamento. É o tombamento que vai preservar para o futuro o uso ou o 

reuso inclusive de outras interpretações. Mas todas as interpretações vinculadas a um 

mote, o mote da valorização dos direitos humanos e da democracia. Há então 

vinculação da finalidade nesse sentido, se nós não fizermos essa leitura do tombamento, 

que é um instituto antigo vinculado em uma Lei lá na década de 30, nós não estamos 

dando a devida restituição para o instituto jurídico previsto na Constituição Federal.  

Então, o que nós estamos preservando com o tombamento na verdade são 

valores culturais e de referencias ligados à memória, mas uma memória coletiva. Uma 

identidade, uma identidade não de um, dois, mas identidade de um povo brasileiro. 

Portanto, são valores assumidos pelo nosso Estado Democrático de Direito e por isso 

digo, o tombamento está no caso em concreto do DOI-CODI, está absolutamente 

acolhido pela nossa Constituição Federal nos termos do Artigo 216, Parágrafo 1º da 

Constituição, se for para citar a fonte. E é inegável aqui, até pela apresentação do Ivan 

que o DOI-CODI tem e guarda marcas da violência de um período terrível de um 

Estado de exceção. E é lógico que o tombamento apenas formalmente, a teor daquela 

Lei da década de 30 que criou o instituto do tombamento, prevê que deva recair esse 

instituto sobre bens materiais. Mas é lógico que hoje, a luz da Constituição de 88, o 

tombamento deve-se também prestar para tutelar bens imateriais, como no caso a 

memória coletiva. Então, portanto hoje é possível sim que se tombe um prédio público, 

por exemplo, pelo seu suporte imaterial principalmente. E tem mais, o tombamento tem 

sido usado tradicionalmente para reparar as injustiças históricas. E esse dado da 

valorização através do tombamento, esse dado da utilização do instrumento deve ser 

aqui considerado também para o caso do DOI-CODI. Além disso, nós tivemos o 

tombamento também do prédio do DOPS como vocês sabem, da Casa de Chico 

Mendes, onde o mesmo foi assassinado, e dos terrenos de candomblé. Em todos esses 

precedentes que devem ser considerados, foi valorizado a memória coletiva e não 

apenas o aspecto arquitetônico. 
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 A Casa de Chico Mendes sem Chico Mendes era uma casa. Enfim, mas a 

cultura na verdade que se preserva pelo tombamento precisa ser entendido como um 

fenômeno que inclui todas essas manifestações imateriais e até espirituais presente em 

crenças, valores ou mesmo visões de mundo exterior por parte de sociedades 

minoritárias ou hipossuficientes. E que, portanto, inclusive para espaços, eu explico 

aqui no que eu estou pensando, refletindo e indo um pouco para a minha área, que é a de 

proteção dos conhecimentos e dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas, é a 

proteção por tombamento de espaços, por exemplo, para dança que nós tivemos dança 

tradicional. E nós tivemos um caso que simplesmente era no meio da floresta, era um 

terreno devastado e que por ser devastado aquela área por um povo tradicional indígena, 

mas naquele espaço estava reservado para cultuação de danças tradicionais. Ou seja, 

ilegitimado inclusive a exceção da devastação, por conta da valorização cultural daquele 

espaço, valorização tradicional daquele espaço. Então, é importante aqui registrarmos 

essa questão da memória imaterial inclusive, que deve ser preservada. Agora, uma 

questão importante jurídica também é com relação ao procedimento em si 

administrativo, do tombamento, e a visão jurídica que nós temos que ter sobre 

vinculação e legalidade no processo administrativo, porque uma vez iniciado o processo 

administrativo do tombamento com todo respeito, se houver pareceres técnicos do corpo 

multidisciplinar indicando inclusive a presença de pressupostos objetivos que sustentam 

esse tombamento, ora então ou é Estado ou a administração não tem mais como voltar 

atrás. Aqui já seria mais do que um retrocesso, uma ilegalidade. Não há 

discricionariedade para a administração não observar esses pareceres técnicos visando 

ao tombamento. Não se fala de liberdade ou de discricionariedade administrativa para 

não se limitar, dar um passo a frente e seguir adiante na fase administrativa no 

procedimento de tombamento. E por que o tombamento é importante? 

O tombamento é importante por conta do depois, e não propriamente do decreto 

de tombamento, daquele ato formal escrito em uma portaria ou em um decreto, enfim, 

não é isso que importa. O que traz de bom o tombamento é a possibilidade de uma 

gestão, e uma gestão voltada ao funcionalismo público daquele bem tombado. Por 

exemplo, em um caso aqui que nós ouvimos, alguns de nós aqui presentes, na 

Procuradoria da República há algumas semanas atrás, uma exposição de Andres 

Zarankin que é arqueólogo, e argentino, e ele falava de projetos de arqueologia 
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realizados nos centros clandestinos de detenção na Argentina e propiciaram reparações 

simbólicas só possíveis com o apoio do próprio Estado. O Estado apoiou esse projeto. É 

essa gestão responsável que nós buscamos com o tombamento, não é o decreto em si, 

não é o ato formal, mas é o objetivo de se construir com uma memória material 

transformando aquele espaço efetivamente em um diferencial de não repetição. Enfim, 

há vários exemplos como foi dito pelo Politi, na Argentina de preservação, lugares de 

memória. Enfim, trouxe aqui para citar a Escola Mecânica da Armada, Arquivo da 

Memória em Córdoba, o Edifício de Sevaios, o Centro Cultural da Memória de Trileu, 

enfim, todos eles identificados como patrimônio cultural e efetivamente estabelecidos 

como um lugar de preservação de espaços de uma memória coletiva. Eu termino a 

minha fala com a lição de Pierre Nora, mas uma lição que eu acho que deve ser um 

pouquinho reinventada, se é que dá para se falar assim desse gênio, Pierre Nora que 

escreveu sobre lugares de memória em volume, não foi uma obra só, foram volumes de 

obra. Mas enfim, ele traz a concepção de que lugares de memória nascem e vivem do 

sentimento de que não há memória espontânea, de que é preciso organizar arquivos, 

manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, 

enfim, diversas formas de manifestações. Todas elas operações não naturais, ou seja, 

precisamos arregaçar as mangas e fazer.  

Mas hoje é possível inclusive uma releitura, porque não basta erguer 

monumentos, enfim, construir memoriais para a preservação da memória coletiva. Para 

atingir a verdade de uma memória viva é preciso participar dela, interagir, cobrar, 

enfim, atingir não só memória e verdade, mas principalmente a justiça. Por favor, 

contem com o Ministério Público nesse papel. Obrigada.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Deputado Tassinari, Deputado Adriano Diogo, só 

queria agregar a fala da Procuradora uma informação que eu acabei esquecendo de falar. 

Em boa medida o prédio está desocupado porque os policiais que lá trabalham, antes a 

Polícia Técnico Científica e depois, se não me engano o DHPP que funciona lá, eles 

ouvem fantasmas. A luz acende, a luz apaga, a porta abre, a porta fecha, e não há 
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explicação. E a explicação dada por eles é que aqueles são fantasmas dos torturados, dos 

mortos e desaparecidos que foram assassinados naquele local. Então, nada mais vivo 

para o que nós estamos discutindo do que a existência de fantasmas para os próprios 

policiais.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Antes de a gente passar ao 

próximo depoente, o Ivan fez menção quando ele apresentou, então eu estou passando 

esse documento tanto ao pessoal do CONDEPHAAT quanto ao pessoal da imprensa, o 

Ivan se referiu, na semana em que estavam votando a Lei da Anistia no Congresso 

Federal, na semana o então Governador Paulo Maluf baixou um decreto no dia 

09/08/79, o decreto 13757 que transferiu o terreno do Estado para o DOI-CODI. Então, 

é o decreto 13757 de 09/08/79 que ‘autoriza a Fazenda do Estado a permitir o uso a 

título precário em favor do Ministério do Exército do imóvel que especifica. O terreno 

destinar-se-á a instalação do Centro de Operação de Defesa Interna DOI-CODI, 2º 

Exército. Palácio dos Bandeirantes, 09/08/79, Paulo Maluf’. 

Então, a desfaçatez, a humilhação era tão grande que mesmo depois de 10 anos 

da antiga Operação Bandeirante depois do DOI-CODI funcionar, ele fez questão da 

semana da votação da Lei da Anistia, no meio daquela semana e na primeira semana de 

agosto ele baixou esse decreto para humilhar o povo brasileiro. E o pior do que ele ter 

decretado, é nunca ter sido revogado esse decreto, mesmo passado tantos anos. Então, 

Ivan, você que deu início ao processo de tombamento, que uma das reivindicações que 

fosse incluída no processo de tombamento, que esse decreto seja um dia revogado e 

aquilo devolvido ao povo brasileiro que foi usurpado por uma instituição clandestina, 

criminosa.  

Nesse sentido eu já queria dar sequência aos trabalhos. A Dra. Elza Lobo não 

vem. Então, já vou passar a palavra para depor o Dr. Reinaldo Morano.  

Agora é a fase que vão ser o testemunhal dos ex-presos políticos que 

sobreviveram, que passaram por lá, que vai ser o Reinaldo Morano, Artur Scavone, 
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Rosalina Santa Cruz, Aton Fon Filho, Gilberto Natalini. Com a palavra nosso 

companheiro, médico, Dr. Reinaldo Morano.  

 

 

O SR. REINALDO MORANO – Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do 

Deputado Adriano Diogo pela oportunidade de estar aqui, e queria começar dizendo que 

eu pensei basicamente em falar, eu acho que o depoimento do Maurice Politi e nossa 

Procuradora eu acho que superaram e muito qualquer coisa que eu pudesse aqui insistir. 

Eu tinha pensado em fazer um preâmbulo do meu testemunho falando um pouco sobre 

memória, mas eu acho que a sua fala foi primorosa. Eu agradeço muito a sua fala e acho 

que o assunto fica mais do que bem posto. E eu vou entrar diretamente no meu 

testemunho. Eu passei pelo DOI-CODI em setembro de 1970 quando se comemorava 

então um ano da existência daquele local. Quem pode acompanhar a exposição do Ivan, 

acho que se inteirou, ou talvez a maioria já conhecesse essa historia, mas de alguma 

forma a sistematização que o Ivan expôs, do começo daquele local como Operação 

Bandeirante, e eu então passei por lá em setembro de 1970. A primeira vez que passei, o 

Comandante do lugar não era o Ustra, era o Valdir Coelho, que fazia o gênero um pouco 

bonzinho. E no meu caso ele fez uma coisa além do bonzinho, um pouco esquisita. Um 

dia ele me chamou lá e me apresentou o filho dele. Eu depois pensando, eu acho que o 

filho dele devia ser um rapaz que eu acho que devia estar dando problema na escola e o 

Valdir Coelho resolveu me apresentar para o filho para dizer: olha, ele tem 24 anos, ele 

já se formou advogado, está no 4º ano de Medicina da USP. Pegou tudo que ele tinha no 

meu currículo, ele toca piano, ele não sei o que. E você o que é? 

Uma coisa absolutamente psicótica, no afã de tentar cutucar o filho, ele me pega 

como exemplo de estudante. Eu era muito estudioso mesmo.  

 

 

A SRA – (inaudível – fora do microfone).  
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O SR. REINALDO MORANO – Não. Isso ele não falou, mas só para lembrar 

de uma coisa absolutamente psicótica. Mas o filho devia ser bem problemático para ele 

fazer uma coisa dessas. Também, com um pai desses, é verdade. Geralmente falam da 

mãe, mas no caso acho que o pai aí é um. Mas enfim, com isso eu quero dizer, na 

verdade eu conheci os outros lá. O Machado, Homero, Albernáz. O Albernaz já fazia o 

ruinzinho. O que o Valdir Coelho procurava fazer o simpático, o Albernaz fazia o 

gênero ‘mastiga vidro’. Ele estava sempre com cara de quem estava mastigando vidro, e 

ele fazia assim para cuspir o vidro em quem estava na frente dele.  

Eu, quando passei pela auditoria militar, tentei registrar, fazer um registro disso 

no meu depoimento e o Juiz Auditor Nelson Machado Guimarães, eu acho que é um 

nome para não ser esquecido. Ele me ameaçou na hora, eu não sei se já havia o 

precedente do Cabo Mariani, e Nelson não gostou, ele mandou para baixo, para a tortura 

no prédio da auditoria lá na Brigadeiro Luiz Antonio. Eu tentei fazer um registro disso 

no meu depoimento e o Juiz não deixou, no fim eu insisti e ele acabou pondo alguns 

nomes. Outro dia eu li que isso acabou como testemunha em documento oficial. Mas 

enfim, no dia seguinte eu fui transferido do Tiradentes para o Pavilhão Oito da Casa de 

Detenção por punição de ter insistido em fazer valer um direito meu, quando o Juiz 

perguntava, algo mais a declarar? Sim, eu tenho. E eu fui punido com a transferência do 

Tiradentes. No caso era uma punição porque o regime da Casa de Detenção era pior do 

que o do Presídio Tiradentes na época.  

Mas voltando para o DOI-CODI, no período em que estive lá ocorreu à prisão do 

Dudu, que era o Mário de Freitas Gonçalves, esse cidadão nos depoimentos dele ele deu 

lá, é isso que constava para a gente nas celas, ele deu indicação da localização do José 

Maria Ferreira de Araujo, o Arariboia, que durante muitos anos eu fiquei com o nome 

frio com que ele foi registrado, foi um nome até que usamos no documento de denúncia 

quando não se sabia o nome, Edson Cabral Sardinha, que era o nome que ele usava e a 

repressão sabia que era o nome frio, mas, no entanto fez o registro com esse nome em 

um documento de denúncia que nós presos na época fizemos. Foi o nome do José Maria 
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Ferreira foi grafado, foi escrito como se fosse o Edson, então ás vezes eu tenho 

dificuldades. Mas eu estava lá no momento em que chegou o Arariboia e ele em um 

estardalhaço lá dos policiais, ele foi imediatamente levado para a tortura, de onde eu 

estava se ouvia um pouco dos gritos, enfim. Os gritos cessaram e o carcereiro, eu acho 

que era o Pedro DKV, desceu e falou que ele tinha morrido. Ele foi assassinado em 

questão, eu acho que não chegou à uma hora de tortura. Quer dizer, o tempo é sempre 

uma complicação, a gente perde a noção do tempo, mas foi muito forte e muito 

dramático. No meu depoimento, eu queria dizer que até é uma dívida que eu sinto que 

temos com Arariboia, Jonas, Herzog, o Bacuri passou por lá, não foi assassinado ali, 

mas passou por ali, com seu pai, e com todos os companheiros que foram assassinados e 

torturados ali.  

Eu queria aproveitar para falar de uma coisa que me deixou muito 

impressionado no último sábado. No último sábado eu assisti a uma apresentação da 

peça Lembrar é Resistir que tem como autor o Isaias Almada e uma companheira 

também, de nome... Isso só fala a questão de reforçar o aspecto da memória mesmo, 

porque nós estamos esquecendo.  

Mas no sábado eu assisti a uma peça do grupo de teatro Medicina, lá da 

Faculdade de Medicina da USP, eles montaram no porão da faculdade as celas com uma 

veracidade impressionante. Bem na proposta do Isaias, que era do grupo ir caminhando, 

e eles iniciaram com uma, você recebia uma ficha, e o clima desde o início era de 

repressão, de cassetetes, cala-boca, vai para cá e tal. E com uma música de fundo que 

também ajudava a criar o clima, você tinha que preencher uma ficha do DOPS, aí você 

entrava em uma fila, botava a impressão digital com uma maldita duma tinta que não 

saiu o tempo todo, eles davam um paninho para você limpar o dedo e eu fiquei com 

aquele paninho limpando o dedo e aquela impressão digital, e eu fiquei feliz não pelo 

que eu vi, mas porque ficou muito emocionante, muito tocante. A construção toda, 

depois saía para o pátio interno da faculdade, eu não sei quem conhece e quem não 

conhece as dependências do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, elas são uma coisa 

impressionante de tamanho, eles tamparam tudo aquilo com panos pretos, ficou 

impressionantemente realista a montagem. E você saía uma hora para o pátio, tinha um 

poço com alguém pendurado, torturado, e isso tudo para contar... É um grupo amador, o 
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feliz da minha fala é por conta que é um grupo de jovens, o mais velho deve ter uns 20 e 

poucos anos. E eles tem um programa onde eles explicam o porquê. O GT M ficou aí 

sem vida nas últimas décadas, o GT M existiu, estou apontando para o nosso Idibal, que 

é o do teatro, mas eu acho que o GT M foi até a década de 70. E depois ele acabou 

sendo matado em parte pela conjuntura e agora ele foi revivido. E é uma meninada, 

jovens de 20 anos, 20, 22, se preocupando em recuperar dados da história do nosso país. 

E um contraponto a isso é assim, da outra vez que eu estive aqui naquela audiência do 

Bacuri eu contei que com o Carlinhos e mais uns outros, a gente estava tentando 

conseguir aquela Folha da Tarde onde noticiou a fuga do Bacuri onde ele jamais saiu do 

fundão do DOPS, lembramos aqui daquele Tenente Chiari, que em um gesto de extrema 

crueldade mostrou o jornal para o Bacuri onde constava que ele tinha sido responsável 

por entregar o Comandante Toledo, então, que ele tinha ido até o ponto para entregar o 

Toledo e que lá se aproveitou da confusão e fugiu. E essa notícia da Folha da Tarde, nós 

colocamos isso, eu fui um dos que presenciou essa cena, nós colocamos em abaixo 

assinado, colocamos naquele documento para a OAB e pois bem. A Folha da Tarde 

destruiu aquele exemplar. Então, no acervo da Folha da Tarde eles pularam dia 25. 

Então, o contraponto é isso.  

Quer dizer, na verdade o jornal que foi mostrado era o Folha da Tarde, que era o 

jornal dos tiras, que fazia mais o trabalho para a repressão. Mas a Folha de São Paulo 

que era o jornal mãe, edição do dia 25 na primeira página está lá a notícia do Eduardo 

Leite, mas não é o que a gente gostaria de pegar na mão que é a cópia da Folha da 

Tarde. Então, tem a notícia da primeira página, e na página cinco da edição do dia 25 de 

outubro da Folha de São Paulo está lá, na página cinco está à notícia da prisão do 

Toledo e da fuga do Bacuri, mas eu insisto, a Folha. o jornal do dia 25 foi destruído. A 

Folha sabia como aquilo tinha sido objeto de denúncias e destruiu. É mais um incentivo 

para que a gente batalhe pela preservação dos lugares de memória, a memória material e 

imaterial. Muito obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – No seu relato você fala 

duas vezes que você passou por lá, no início. E depois não sei se você guardou essa 

cronologia. Você falou em 70, com Valdir Coelho e depois você voltou para lá ou foi 

contínua? 

 

 

O SR. REINALDO MORANO – Não. Eu tinha sido preso no dia 15 de agosto 

pelo Fleury, o Esquadrão da Morte. Então, quando eu fui para a Operação Bandeirante 

eu já estava com 25 dias de prisão, e perde um pouco a graça para eles, perde um pouco 

o interesse. Enfim, eu fiquei pouco tempo nessa primeira chegada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Que dia você entrou no 

DOPS? 

 

 

O SR. REINALDO MORANO – Na Delegacia de Vila Rica para onde eu fui, 

dia 15 de agosto. Eu fui para o DOPS com a mudança do Fleury, que estava em 

desgraça, ele foi readmitido no DOPS no dia sete de setembro. Eu passei no DOPS acho 

que uns dois ou três dias e fui para a OBAN.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – E foi torturado de novo? 
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O SR. REINALDO MORANO – Não, só cadeira do dragão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Quantos dias você ficou 

lá? 

 

 

O SR. REINALDO MORANO – Poucos dias. Eu tenho isso anotado, agora de 

cabeça eu não lembro. Mas eu voltei uma vez depois por conta de um interesse que eles 

tinham em um assunto que não foi para frente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Depois quando? 

 

 

O SR. REINALDO MORANO – Eu acho que foi em 71. Mas aí também só de 

passagem.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Na auditoria se torturava 

também? 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



21 

 

 

 

O SR. REINALDO MORANO – Esse caso do Mariani é famoso, ele foi 

torturado no andar de baixo. A auditoria, qual é o estatuto daquele prédio? 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – É do Governo Federal. É o 

próximo que nós vamos abordar. Só mais uma coisa que eu queria te perguntar. E o 

período que você, você já depôs sobre o Bacuri e agora está falando do Arariboia. Nesse 

período que incluiu Vila Rica, DOPS e OBAN, na OBAN que é o objeto do 

tombamento, outras pessoas do seu processo da medicina ou de organização tiveram 

com você na OBAN, que você lembra e pudesse falar desse período? 

 

 

O SR. REINALDO MORANO – Não. Ninguém. O Gelson, o Cabral, esse 

pessoal foi todo o outro ano. No ano seguinte.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Você tem mais uns 

minutinhos para ficar aqui? Eu queria, nós temos previstos aqui o Scavone que foi o que 

ficou mais tempo lá, a Rosalina e o Idibal, mas eu queria ver se o Idibal, como o Idibal 

era advogado e foi preso, eu queria na sua frente já que você citou, porque ele fala do 

GT, é o grupo de Teatro da Medicina, GT M. fantástico grupo do qual o Gelson dava 

uma excelente contribuição. Eu queria que o Idibal podia vir falar um pouquinho Idibal, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



22 

 

como advogado, do exercício da sua função lá na OBAN. Você tem condições de falar 

sobre isso? Não. Então está bom. Tudo bem.  

Então, eu passo as considerações.  

 

 

O SR. REINALDO MORANO – Eu agradeço e boa tarde.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Agora então a Rosalina 

Santa Cruz está pedindo para fazer uso da palavra.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Hoje vai ser lançado o livro ‘Seu amigo esteve aqui’, 

sobre o desaparecido político Carlos Alberto Soares de Freitas que foi preso no Rio de 

Janeiro e foi torturado durante um tempo que a gente não consegue precisar ainda, e foi 

levado para a Casa da Morte de Petrópolis onde ele foi assassinado. E a Rosalina mais o 

Sergio Xavier Ferreira estão responsáveis pelo lançamento do livro que vai acontecer 

hoje na Livraria Cultura que é importantíssima a presença de todos que possam ir lá. É 

um documento histórico fundamental, a gente ter livros que contem a história de presos 

desaparecidos. Rosalina, você esteve no prédio do DOI-CODI? 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ - Estive. Eu fui presa aqui em São Paulo, 

presa no Rio de Janeiro em 71, cumpri um ano e pouco em prisão aqui na OBAN em 
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abril de 1974, dia seis de abril. Só que tinha um antecedente, antes de eu contar a minha 

prisão da OBAN, eu tinha que contar o antecedente da OBAN. O meu irmão, 

desaparecido em 23 de fevereiro de 1974 no Rio de Janeiro, nós recebemos assim que o 

Fernando desapareceu, nós na busca por Fernando tivemos acesso, está no livro do 

Fernando que, ‘Onde está meu filho’ que é um documento que nós estamos fazendo que 

ainda não foi lançado. Fernando foi preso no dia 23 de fevereiro em março nós tivemos 

um acesso à advogada Mércia Albuquerque já falecida, advogada em Recife, a minha 

mãe em procura de Fernando em Recife, ela dá um cartãozinho dizendo que Fernando 

foi preso no Rio de Janeiro, mas ele está em São Paulo em um lugar que é a esquina da 

Tutoia com a Tomas Carvalhal, e nós nos dirigimos a Tutoia. A minha irmã Márcia 

Santa Cruz falecida, foi na própria OBAN nesse endereço onde a Mércia dizia que tinha 

informações que Fernando estava lá, e com uma sacola com roupas para entregar a 

Fernando. Foi recebida por um carcereiro de apelido Marechal que nós, depois que nós 

fomos na OBAN nós vimos que existia essa pessoa, era mais velho que a gente. Nós 

estamos tentando localizar o Marechal para que ele dê um depoimento na Comissão da 

Verdade, onde nós estamos tentando localizar o meu irmão, ele disse que Fernando 

Santa Cruz Oliveira está assim, hoje não é dia de visita dele, mas vocês podem deixar a 

sacola e nós comunicaremos o dia da visita.  

Nesse mesmo dia à noite nós recebemos um telefonema da família do Marcos 

Burle que estava ali preso, ele estava em visita na própria OBAN, e houve uma 

discussão do Comandante de plantão com o Marechal dizendo que a sacola deveria ser 

devolvida porque Fernando não estava ali. Então, nós ficamos aflitas e tal. E fomos 

chamadas no 2º Exército, não mais na OBAN, e nos devolveram a sacola dizendo que 

era um engano, que o Fernando não estava na Operação Bandeirante e, portanto, a 

sacola estava sendo devolvida e que havia sido um engano do Marechal.  

E uma das investigações que talvez possamos fazer é se a OBAN teria um lugar 

onde ficaria isolado, presos, ou que não estavam com a prisão reconhecida ou que 

estavam com possibilidade de serem mortos. Isso é uma coisa que a gente está tentando 

investigar e que é importante que a Comissão da Verdade onde se discuta a OBAN, 

saber se isso existiu. No desenvolvimento das nossas investigações que é possível de ser 

feito pelas famílias, nós sabemos que também há uma suspeita de que Paulo Rayte foi 
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visto na OBAN por uma enfermeira que é a Diva, que teria visto também o Paulo Rayte 

na OBAN. Então, a gente precisa saber se muito tempo nós pensamos, Fernando foi 

morto na OBAN. Recentemente nós temos a história da Casa da Morte que foi se 

desenvolvendo, que Fernando foi levado para Petrópolis e agora a última informação 

dada pelo Delegado Claudio Guerra de que Fernando foi incinerado no forno da Usina 

de Carapibus que precisa também ser ativada em campos. Então, essa história de 

Fernando envolve a OBAN a Casa da Morte e a incineração. Mas diante da busca de 

Fernando naquela mesma situação, em abril de 1974, Fernando foi preso em fevereiro, 

em abril no dia seis, eu pensei antes de vir para cá olhar no calendário ver que dia da 

semana era, mas tem em todo o meu depoimento que eu fiz a Comissão de Anistia aqui 

em São Paulo.  

Eu fui junto com o meu companheiro, na época Geraldo Leite, nós fomos ao 2º 

Exército cobrando a questão de Fernando, cobrando inclusive a questão da sacola do 

Marechal. Ficamos à tarde com o 2º Exército aqui em frente, e voltamos para o nosso 

apartamento na Avenida Angélica, e quando voltamos ao apartamento que tentamos por 

a chave na porta tinha mais de 10 pessoas dentro da nossa casa e nos renderam 

imediatamente. Eu lembro dessas pessoas, lembro que tinha um radio em cima da mesa, 

na casa, e eu tinha meu filho de cinco meses. Ele estava mordendo o berço, a menina 

que tomava conta dele estava no chão, rendida, deitada, e fomos presos naquele 

momento. Eu tentei voltar para o elevador e a pessoa que me rendeu no corredor, eu e o 

Geraldo, e eu disse, pelo amor de Deus, meu filho tem cinco meses, eu posso deixá-lo 

em algum lugar, na casa da minha irmã ou em algum lugar aqui? Ele disse, não pode e 

comunista não gosta de filho. E o Andre ria no berço, nós fomos levados, encapuzados 

em uma C14 que estava em embaixo do prédio e deixou um Andre em casa no berço 

com a moça. E fomos levados para a OBAN. Lá eu fiquei junto com a Nádia 

Nascimento, é a pessoa que eu mais me lembro, saía muito leite porque eu ainda estava 

amamentando, tinha cinco meses que o Andre tinha nascido. E eu fiquei poucos meses 

nesse lugar.  

Lembro da cela, e lembro que fui levada para a cadeira do dragão e que fui 

interrogada por um Sr. que me prendeu na cadeira e me dava muita palmatória no pé e 

na mão. E queria muito saber sobre MR8 da qual eu não fazia parte. E eu me perguntava 
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o tempo inteiro. O meu irmão? O meu irmão está aqui, recebeu a sacola, cadê o 

Marechal?  Não sabemos que irmão é esse aí que você tem. Se ele está vivo, se ele está 

também que nem você, porque nós não sabemos disso aqui. E eu perguntei para as 

pessoas da cela, desesperada para saber se alguém tinha visto Fernando lá na OBAN, 

ninguém tinha visto.  

Eu não fui submetida ao pau de arara ali, mas o Geraldo foi. E inclusive o pau de 

arara do Geraldo foi assistido por uma companheira que estava ali presa. O Geraldo está 

na Europa nesse momento e não pode dar o depoimento, que foi a Norma Sá Pereira e 

estava também presa, super torturada, e eles punham para ela assistir a sessão de tortura, 

e eu voltei para a sede. Era a semana santa nessa época e eu fiquei em torno de 10 dias 

na OBAN e conheci o Marechal, e perguntei para ele, meu irmão esteve aqui? Porque 

você deu a sacola? E ele disse, eu não conheço o seu irmão e ele nunca esteve aqui, essa 

informação não é correta. Depois de dois dias que eu estava na OBAN o meu irmão 

Marcelo, eu fui levada para encontrar com ele na OBAN porque como naquela época 

não tinha celular e não tinha telefone fácil. A gente parou de se comunicar e o Marcelo e 

o Eudes vieram a minha casa, sendo que Eudes ficou em um ônibus que era circular e 

passava pela Angélica, e Marcelo entrou. Quando ele entrou, levaram ele preso na 

OBAN para que ele assinasse e poderia pegar meu filho no apartamento. Ao sair da 

OBAN onde Marcelo ficou de oito horas, 12 horas, ele foi levado ao apartamento e já 

não tinha mais nenhum policial no apartamento. A moça que estava com o Andre já 

estava com a sacola pronta e ela dizia, eu vou levar a criança para a minha mãe cuidar, 

porque eles disseram que esse casal aqui é um casal de terroristas e que eles não vão 

voltar, e que a criança podia ser levada. Quer dizer, por minutos a gente ia ter tido uma 

busca pelo Andre. O Marcelo pegou o Andre, levou para lá para a casa. Nós fomos 

soltos da OBAN na seguinte forma. Consta no meu registro da OBAN, eles nos 

liberaram 10 a 15 dias depois em frente à igreja que está lá na Tutoia e disse, vão 

embora. Nós tomamos um taxi e estava o Andre, felizmente em casa. E eu sempre 

pensava assim, eu não fui muito torturada, até porque a nossa memória e a nossa 

capacidade de entender o que é a tortura, a dimensão do que é a tortura. Porque lá eu 

pensei que só me deram palmatória, eles nem me puseram no pau de arara como me 

puseram no Rio de Janeiro. Eles nem me deram choque intermitente como me deram no 

Rio de Janeiro. Então, eu fui capaz onde tinha um Sr., um torturador, esse que me dava 
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palmatória, eu vi comentando com outro que ele estava muito feliz porque tinha nascido 

uma filha dele. Eu, desaforadamente só para provocá-lo disse, parabéns, você vai ter 

uma filha, que bom que um dia ela possa ser uma socialista. O cara me batia, revoltado 

com essa historia. Claro que eu fiz por provocação.  

Eu acho que a memória ativa é a memória presente, que a gente recorda 40 anos 

depois, tem uma interpretação e uma história que vivemos e surpreende que naquele 

momento pudéssemos sair dali e dizer, foi até bom, não fui tão torturada. Estou sem 

poder amamentar meu filho porque meu leite está secando, o Andre estava super mal 

porque teve que substituir a amamentação dele. E hoje para mim é muito mais difícil 

falar 40 anos depois sem chorar, que me surpreende que a tortura seja uma máquina 

indelével mesmo, que levaríamos para sempre com a gente, embora eu me sinta uma 

resistente, uma sobrevivente, nunca vítima.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Quantos dias você ficou na 

OBAN? 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Em um atestado que eles te dão, diz 

que eu fiquei sete dias. Eu acho que eu fiquei mais porque teve a semana santa inteira. 

Pelo relato da minha irmã e meu filho eu fiquei 15 dias.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – O Marcelo, quando ele foi 

preso no ônibus, ele foi para lá também? 
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A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Marcelo foi para lá, mas ele ficou em 

torno de oito a 12 horas porque ele ficou de receber autorização se ele podia pegar o 

Andre e levar ou para o Rio de Janeiro ou para a casa dele.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – E o Fernando, agora que 

essas histórias todas estão sendo reveladas, ele passou por lá também? 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Isso a gente não sabe. Tem o episódio 

da sacola e o fato do Marechal ter recebido a sacola e o fato da Mércia Albuquerque que 

é uma advogada de Recife que tinha uma relação com os militares, ter dito que o 

Fernando passou por lá, até aí completaria a historia. A Mércia, além de ter dito que ele 

passou por lá, nos levou até a OBAN para levar a sacola para saber de Fernando, 

quando foi depois de abril, depois que eu fui solta teve outro episodio, a Mércia chamou 

minha mãe, ela era amiga de Fernando. Coincidentemente na mesma época que a Cruz 

Vermelha tinha chamado minha mãe para falar que Fernando estava vivo e que, 

portanto, ele podia aparecer a qualquer momento, que a gente se tranquilizasse porque 

ele podia aparecer, também levou roupa para Fernando no Rio de Janeiro. Na hora que 

nós chegamos a Cruz Vermelha que o Professor Gastão na época tinha informações 

sobre o meu irmão. Nos deu até o nome e nós temos aqui, estamos apurando, de uma 

pessoa em Brasília ligados ao CIE, nós temos o bilhete xerocado, mas a questão da 

OBAN. A Mércia procurou a minha mãe e falou para a minha mãe a seguinte coisa, eu 

ontem sonhei com o Fernando, ele estava muito tranquilo e pediu para a Sra. ficar bem, 

ter calma, ele não vai mais aparecer. Então a gente supõe que ela deve ter tido também a 
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interrupção. Por muito tempo nós pensamos que Fernando tivesse sido morto na OBAN. 

Agora nós achamos que ele pode ter passado pela OBAN como Paulo Rayte também 

passou. A gente precisa dessa investigação, precisa saber o nome do Marechal que 

recebeu o bilhete, porque é quase certeza que Fernando foi morto na Casa da Morte pelo 

Marival e pelo Claudio Guerra. Os dois declaram que Fernando foi morto na Casa da 

Morte em Petrópolis. Agora, a passagem dele na OBAN, se é verdade, se os dados 

foram apurados, é que havia essa rota. Ele morava no Rio de Janeiro, se ele vinha para 

São Paulo e se foi levado para Petrópolis depois. A gente precisa saber não só para 

tombar Petrópolis, não só para mostrar, deixar claro esses campos de extermínio 

clandestinos e a clandestinidade dessas mortes e a ligação direta com centros oficiais de 

tortura. A minha declaração, Adriano Diogo, eu acho que a gente pode perguntar quem 

era em abril de 74 todos os integrantes da OBAN. Eles têm RG, eram funcionários 

públicos. Para dizer se Fernando passou por lá ou não. Senhor Marechal, era o nome 

falso dele. Como era, tinha esse local lá atrás? Tinha pessoas escondidas que iam para 

outros locais? Eu fui direto para um coletivo onde eu vi outras pessoas. E a minha 

prisão eu não sei se tinha a ver com ameaça, cala a boca, eu não sei se tinha a ver com 

Fernando.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Rosalina, você foi presa 

duas vezes? 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Fui presa no dia três de dezembro de 

1971 e fiquei até o começo de 1973. Fiquei um ano e um mês presa no Rio de Janeiro.  
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Quando você foi da 

primeira vez, você entrou pelo DOI? 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – No Rio de Janeiro eu entrei pelo DOPS. 

Eu fui presa no DOPS Guanabara, do DOPS Guanabara eu fui levada inclusive, um 

absurdo, eu fui levada depois de cerca de 10 dias no DOPS Guanabara eu fui levada no 

Iate Clube no Rio de Janeiro, nós fomos no dia de sábado, estava cheio de pessoas, eu, 

Geraldo e policiais a paisana. Nós entramos disfarçadamente, o Iate Clube cheio de 

gente. Fomos levados em uma lancha, eles nos puseram no chão da lancha e puseram o 

pé em cima da gente, e uma sensação de medo terrível de que íamos ser jogados no mar. 

Ouvíamos essas historias, de pessoas que estavam na lancha. Eles me levavam para o 

DOPS Guanabara. A minha prisão era por decorrência dos camponeses de um padre de 

cachoeira de Macacu na baixada fluminense. Fomos interrogados no DOPS Guanabara 

por pessoas, por agentes da Marinha, do CENIMAR e do DOI-CODI, que foram ao 

DOPS Guanabara e nos torturaram lá, por pura pressão do DOPS Guanabara que falava 

que não se responsabiliza por essas pessoas serem maltratadas aqui porque aqui é um 

lugar nosso, houve pressão entre eles e o DOI-CODI ficou na Barão de Mesquita. Eu 

fiquei nesse tempo, 52 dias. Até ir para Bangu. Até ir para a Vila Militar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Então, você ficou presa 52 

dias. E foi para o DOI-CODI no Rio de Janeiro e depois foi para Bangu. 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Fui primeiro para o DOPS, depois para 

o DOPS Guanabara, depois ao DOI-CODI, e do DOI-CODI e fui para a Vila Militar 
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onde fui vista, veio o advogado, minha mãe me viu. Durante esse período eu fui vista 

pelo coordenador do meu inquérito que era o Marechal Coelho, levou minha mãe para 

me ver depois de 42 dias na sede do Exército. Depois disso eu fui levada para a Vila 

Militar onde fiquei 10 meses para a Vila Militar, onde tinha sido preso o pessoal da 

VAR, 10 meses depois de presa eu fui levada, retirada do quartel onde eu estava e 

levada para a Barão de Mesquita novamente. Aí na Barão de Mesquita eu fiquei na 

geladeira, tinha 10 dias de presa, e nesse dia por coincidência aconteceu a minha 

auditoria, eu fui da Barão de Mesquita para a auditoria. E fui com uma sandália 

vermelha porque eu estava descalça com uma roupa que a gente usava, a minha 

audiência está também registrada, porque essa audiência é pública, e ao chegar eu vi 

minha mãe, os camponeses, o padre, Geraldo, e me tomei de bravura, sei lá de que e 

resolvi fazer uma denúncia que tinha sido torturada, que tinha levado choque na vagina, 

e comecei a falar para o Juiz. Levei choques inclusive fui ameaçada quando eu vim para 

aqui porque sai da Barão de Mesquita e ele me disse, me tirou o capuz e me disse assim, 

você vai voltar para aqui, vejo que você fala lá. E eu, Juiz, não me deixe voltar para lá, 

porque eu não posso voltar para lá, por favor, não me deixe voltar para lá.  

Todo mundo foi embora, suspendeu-se a sessão, e eu me arrependi que nem 

aquela mulher do... Como é o nome daquele filme, que disse, para que eu fiz isso? 

Porque estava registrado. O Modesto da Silveira, meu advogado, registrou inclusive que 

eu tinha tido uma hemorragia durante a minha prisão, e eles teriam dito que eu estava 

grávida e teria perdido uma criança para o Juiz, aí eles me mandaram para lá. Isso oito 

horas da noite eu disse, então vou para o meu quartel, já chamava assim. O quartel que 

eu estava inicialmente com as meninas. Eu não vou mais para a Barão de Mesquita, eu 

vou para o meu quartel. Me puseram em um camburão onde tinha um buraquinho e eu 

vi naquele camburão a volta para a Barão de Mesquita. Quando eu entrei na Barão de 

Mesquita, eu sei o que é medo. Eu senti uma dor no diafragma, na barriga, eu não 

conseguia me conter de medo, de arrependimento de ter falado aquelas coisas lá. 

Quando entrei na Barão de Mesquita eu lembro entrando, abriram a porta do camburão, 

jogaram um capuz e eu desci. Quando eu desci eu ouvi a voz no meu ouvido do cara 

dizendo, você vai voltar para aqui. E ele disse, você voltou! Quando ele disse, você 

voltou, eu tremia tanto, tanto, que não conseguia conter o meu corpo. E ele dizia, sua 

comunista covarde, medrosa. E eu dizia, não sou. Não tenho medo de você. Eu não 
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tenho medo de você. Eu não conseguia controlar o meu corpo e o medo daquele cara me 

dizendo, você voltou, e agora vamos lá. Desci de novo para o porão, fui submetida não a 

tortura física, mas a tortura psicológica. Vai fugir, morreu, não sei o que, se ajoelha, 

(ininteligível) uma pessoa que não pode ter nome de rua, que não pode ter, que devia ser 

chamado no banco dos réus que é o grande responsável por isso. O Sr. Silvio Frota, e 

quando ele foi lá me ver, eu me levantei e menstruei! E ele me falou, que mulher 

nojenta. O que a Sra. foi torturada por acaso? E eu falei, fui, eu só falei a verdade. Mas 

agora não. Eu fui daquela vez que eu fui presa, e eu falei a verdade lá. E ele falou, dá aí 

um absorvente para essa mulher e manda ela lá para o quartel. Esse era o comandante 

do 1º Exército, todos os comandantes do 1º, do 2º do 4º Exército eram responsáveis e 

comandavam essas torturas. Esse aí, os nomes são públicos, temos que tirar desse país, 

esses homens não podem ser pronunciados como fazendo parte do Exército brasileiro. 

Eles são torturadores e como na Alemanha nazista ninguém pode por nome de Hitler em 

nenhuma rua, em nenhum lugar. Não é só o Costa e Silva, o Ustra, e os outros, nós 

sabemos quem eles são. Não precisamos provar mais nada, gente! 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – E esse processo no Rio de 

Janeiro termina quando? 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Termina quando eu sou julgada em 75 

e condenada a um ano de cadeia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – E quando você veio para a 

OBAN em São Paulo? 
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A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Eu vim para São Paulo assim que eu saí 

da cadeia em 73. Eu vim para São Paulo com liberdade condicional, eu engravidei, tive 

filho e fui presa de novo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Quando você foi presa de 

novo? 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – 74.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Que você entra na OBAN? 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Abril de 74.  
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Ultima pergunta, o 

Fernando trabalhava aqui em São Paulo no DAEE. Ele foi preso, e não se sabe ainda até 

hoje onde ele foi preso? 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Sabemos, ele foi preso no Rio de 

Janeiro na Nossa Senhora de Copacabana, em um ponto que ele foi cobrir com o 

Eduardo Leite.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – O Clovis também 

trabalhava no DAEE e no DOPS? O Clovis é do mesmo processo do Fernando? 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Não.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Os livros. Só para 

concluir, fala direito dos dois livros. Qual é o livro do Fernando? 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – É o livro do Fernando, esse é o de hoje. 

Gente, é importante a gente fazer esses livros, que é uma forma de a gente escrever essa 
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memória que é tão difícil de a gente contar. Você vê, um ano, dois anos, é tanta história 

e é muito doloroso. Depois que a gente sai daqui a gente não dorme direito. Não sei por 

que, mas volta muito forte quando a gente lembra... Mas é isso aí. Sem vitimização, 

pelo amor de deus. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Doutora está pedindo 

licença para sair porque ela já havia anunciado que ia. Muito obrigado.  

 

 

A SRA. SANDRA KISHI – É só para colocar aqui que na palestra uma ligeira 

fala que eu fiz na terça feira no seminário sobre lugares de memória, eu frisei a questão 

da participação na justiça de transição. Esse ambiente de audiência pública é o espaço 

sem dúvida nenhuma desse processo democrático de justiça de transição. O que eu ia 

falar de novidade, o Ministério Público e na justiça de transição, é que a Justiça Federal 

na semana passada aceitou, recebeu a denúncia criminal no caso de reparação do dano 

no aspecto penal, responsabilização criminal. É uma vitória que é difícil e a Justiça 

brasileira não tinha tido nenhum precedente ainda nesse sentido. E a última notícia 

mesmo de ontem que o Ivan Marques, Procurador da República já está cuidando do 

acervo Rubens Paiva no Rio Grande do Sul e os Procuradores da República estão 

atuando, cumprindo o que nós temos que fazer mesmo. Somos pagos pela sociedade 

para cumprir essa justiça. Parabéns pela iniciativa, obrigada pela oportunidade. Lamento 

ter que deixá-los, mas eu já tinha assumido outro compromisso no Ministério Público. 

Obrigada, boa tarde.  
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Só para registrar, a 

Rosalina falou de dois livros. Nós estamos sugerindo Rosalina, por isso que eu vou ler, 

que todos os livros desse período que tem um crédito e que seja incluído no relatório 

final da Comissão da Verdade. Então, a Rosalina deixa o livro ‘Onde está o meu filho’ 

da editora CEP que é Chico de Assis, Regina Tavares, Giovandro Filho, Gloria 

Brandão, Jodeval Duarte e Nagib Jorge Neto. Ela deixou esse livro como contribuição 

para o nosso relatório da Comissão Estadual para a Nacional. E também esse é o que ela 

está fazendo a apresentação, que vai ser lançado hoje. É a história do desaparecido 

político Carlos Eduardo de Freitas que vai ser assassinado na Casa da Morte, ‘Seu 

amigo esteve aqui’, da editora Zaar. Então, esse aqui não vai ficar, depois vão mandar 

um exemplar para entrar para a Comissão. Obrigado Rosalina.  

Artur Scavone. Era bom que você fizesse essa parte de ficha técnica, 

organização da prisão, condições da prisão, foi preso direto na OBAN, teve aquele 

problema de saúde gravíssimo, ficou vários meses internado na cela. Faz a introdução 

mais técnica para a gente caracterizar (inaudível – fora do microfone) que é o prédio da 

OBAN.  

 

 

O SR. ARTUR SCAVONE – Eu era estudante de Física na USP, tinha 21 anos, 

1971, 24 de fevereiro eu pertencia a uma organização de luta armada chamada 

Movimento de Organização Popular que era uma dissidência da LN, eu fui preso no dia 

24 de fevereiro de 71, em 72 desculpe, na Rua Bandeira Paulista, no Itaim Bibi. Eu 

tinha um ponto marcado, se não me equivoco às 10 horas da manha. Fui antes no ponto 

para conferir, mas esse ponto de encontro na realidade tinha uma menina presa, era 

Márcia o nome dela. Ela tinha 18 anos, foi torturada, e ela disse o ponto para que eles 

pudessem me pegar. Eu estava clandestino nesse período e posso contar por que. Eu 

andava armado, era a política da nossa organização fazer a resistência armada, e nesse 

dia às 10 horas eu fui encontrar com ela no ponto, e no momento do encontro quando eu 

a vi era uma emboscada, havia um grupo do DOI-CODI me aguardando disfarçados, 

evidentemente, e um deles me metralhou com uma arma, uma parabelo, semi 
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automática, e eu fui atingido com cinco tiros. E a arma que eu usava me salvou porque 

ela estava no peito e segurou os projeteis que possivelmente seriam fatais. Eu levei dois 

tiros no braço, dois tiros no peito aqui que passaram perto da coluna, e um outro tiro 

nesse outro braço direito. Nesse momento eu caí no chão evidentemente, os caras me 

pegaram ali, me botaram dentro da perua e me levaram para o DOI-CODI.  

Lá no DOI-CODI quem me recebeu foi o Ustra com mais o pessoal todo. Eu, 

pelo que eu estava vendo das fotos, eu não tenho certeza, mas eu acho que eles estavam 

naquele pátio rebaixado porque eles fizeram uma roda em volta de mim. Só que quando 

me tiraram da c14 eu cai no chão. Eu estava furado e vazando sangue para todo lado. E 

como eles viram que ali eu estava em uma situação que ali eles faziam alguma coisa ou 

provavelmente eu não sobreviveria. E também porque eles já tinham pego muita gente 

do MOLIPO que estavam acima de mim no comando da organização não sei por que, 

mas enfim, talvez por esses motivos eles resolveram me levar ao Hospital das Clinicas, 

não queriam me deixar entrar rapidinho na lista. E o engraçado é que foi no dia que o 

Edifício Andraus pegou fogo. Eu sempre tenho confusão se é o Andraus ou o Joelma. É 

o Andraus, dia 24 de fevereiro. E aí como eu estava no DOI-CODI, no HC eles tinham 

uma área que eles levavam as pessoas, e aí médico não que fosse de confiança deles, 

não é isso, porque o médico tem o dever de fazer o tratamento, mas eles têm uma área 

lá, enfim. Eu fui para lá e me registraram como Zé da Silva para ser examinado, fui 

examinado muito rapidamente ali, fizeram Raios-X, e aí eu perguntei para o médico... 

Tem muita coisa para contar, eu vou fazer um depoimento pensando no DOI-CODI 

aqui. Não vou contar a história inteira, mas evidentemente eu não queria ir para o DOI-

CODI, eu sabia o que estava me esperando lá porque a gente sabia que a vida de um 

guerrilheiro ali era de um ou dois anos na cidade, e tinha que ir para o campo. E senão a 

tendência era ser pego porque essa era a situação que nós estávamos dizendo. Eu 

esqueci o nome dele agora, porque um desses companheiros é um que estava do PT 

aqui, lá de Santos. Fausto Figueira, ele era um residente. Ele foi obrigado, foi lá e tal. Aí 

eu perguntei para ele, eu vou ter que ser operado? Ele falou que não. Aí eu falei, não faz 

isso. Me opera. Eu queria ser operado porque se eu fosse operado não iria ser 

rapidamente levado ao DOI-CODI. Mas não, as balas passaram de um jeito que 

machucaram o pulmão, mas não fizeram nada fatal. Eu sei que eles dali me levaram ao 

hospital Militar, e dali eu fiquei uma semana algemado em uma cela externa e lá as 
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equipes da OBAN se revezaram durante mais ou menos uma semana, me interrogando. 

Mas era um lugar aberto. Assim, era uma cela no lugar externo ao prédio. Lá fizeram 

interrogatório, fiquei algemado na cama, eles vieram, o DOI-CODI como todo mundo 

sabe, tinha equipes que trabalhavam a cada dia, eles se alternavam. E as equipes foram 

sucessivamente me interrogar lá. Mas era interrogatório a não ser o psicológico, sem 

nenhum tipo de pressão física até porque eu acho que eles entenderam que não tinha 

como fazer isso na hora, era um lugar aberto, e eu até que fiquei meio valente porque 

eles me levaram as fotos de um dos companheiros que eles logo em seguida 

assassinaram, o Lauriberto José Reis, eu acho que foi até o Homero. E eu falei, já foi? 

Então, você pode deixar que o nosso pessoal ainda vai pegar vocês.  

E aí depois dessa semana eu fui efetivamente ao DOI-CODI. Só que eu não 

sabia, mas eu estava com pleurisia, estava com o pulmão infeccionado, e estava com a 

saúde muito debilitada, mas eu de qualquer forma fui ao DOI-CODI essa segunda vez, e 

aí então que eu passei pela tortura. Fui encapuzado, fui levado à sede do DOI-CODI, e 

aí o Ustra me recebeu. E ele me deu uma bofetada com a mão fechada na orelha que me 

perfurou, prejudicou o tímpano, fez uma lesão no tímpano direito, e fez as ameaças e eu 

fui para o interrogatório. Como eu estava ainda com esse problema decorrente da prisão, 

eu estava algemado, sentado na cadeira, mas de roupa, e o que eles fizeram foi me 

interrogar dando choque na cabeça. Eu fui interrogado na salinha embaixo da escada. 

Eu nem conheci, quando eu cheguei lá não se usava a de cima. Era a salinha lá embaixo. 

Me interrogaram durante três dias as diferentes equipes. O interrogatório foi desse jeito, 

eles batiam e davam choque na cabeça. Depois de mais ou menos três ou quatro dias eu 

voltei para o hospital porque não estava dando, eu não conseguia mais dormir por causa 

da pleurisia, no Hospital Militar. Eu só fui para o HC no dia da prisão. Voltei para o 

Cambuci e lá eles foram me tratar. Tiraram raios-X, viram que eu estava com essa 

pleurisia de forma aguda e tiveram que fazer punção.  

Punção é botar uma agulha grossa aqui, tirar água do pulmão e botar antibiótico, 

esse tipo de coisa. E é muito gozado a cabeça da gente porque eu não sabia o que estava 

acontecendo, não sabia o que eu tinha, só sabia que estava doendo, mas não sabia o que 

eu tinha. E quando vieram para me dar a injeção, vão me dar soro da verdade, vão me 

dar alguma coisa para eu falar. E eu fiquei repetindo coisas para mim. São outras 
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histórias. Eu sei que daí fizeram essa punção duas vezes, eu fiquei lá mais uma semana 

e depois voltei ao DOI-CODI.  

Nessa volta do DOI-CODI continuou os interrogatórios, mas aí já sem a pressão 

inicial. Já era interrogatório ameaçador, mas não com a violência física que havia no 

início.   

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Nesse tempo que você 

ficou no X2, você ficou? 

 

 

O SR. ARTUR SCAVONE – Nós ficamos no X2, X3, passamos por tudo ali.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Quanto tempo você ficou 

por causa dessa pleurisia? 

 

 

O SR. ARTUR SCAVONE – Quando eu fui preso, fui ao DOI-CODI eles me 

receberam, me levaram para as Clínicas, e no mesmo dia à tarde eu já estava no 

Hospital Militar. No Militar eu fiquei mais ou menos uma semana em uma celinha 

externa, depois disso eu voltei ao DOI-CODI, voltei na mesma condução que o Damião 

de lima trindade, voltamos na mesma C14, então, aí que eu fui interrogado. Na segunda 

ida ao DOI-CODI, e aí com violência e tal. Fiquei lá por mais ou menos uma semana 
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que foi o tempo desse interrogatório. Eu não me lembro em quais celas eu fiquei, mas 

eram nas celas lá dentro do próprio DOI-CODI. E depois disso devido à gravidade eu 

imagino, eles me mandaram de novo ao Hospital Militar. Eu fiquei mais uma semana, aí 

eu já não fiquei algemado, fiquei junto com o (ininteligível) que foi um cara que fez um 

monte de coisa errada, mas enfim, fiquei com ele na mesma celinha no Cambuci. Nós 

voltamos de novo no DOI-CODI, continuaram os interrogatórios. Na mesma cela, mas 

sem tortura física. Eu estava algemado, ferido com cinco tiros e estava algemado na 

cama. Então, e eles falando, fazendo ameaça psicológica. Então, nessa volta para o 

DOI-CODI eu fiquei lá. Fiquei nove meses no DOI-CODI. Na verdade ficamos nove 

meses. Eu, o Pedro Rocha, o Gianini e mais algumas pessoas. E então nós ficamos 

longos períodos no DOI-CODI. E aí depois disso eles nos conservaram lá e eu não sei 

os motivos, mas um deles é que havia uma rivalidade do Fleury e as estruturas do 

CENIMAR, enfim, do DOI-CODI. Da Marinha, Aeronáutica, que compunham o DOI-

CODI. Eles não queriam que o Fleury nos interrogasse. Então, nós ficamos lá. Eu não 

sei se é só por isso porque nesse período que nós ficamos no DOI-CODI nós 

convivemos com o Edgar de Aquino Duarte. O Edgar era um rapaz que trabalhava com 

imobiliária, corretor de imóveis, foi preso quando da prisão do Anselmo, que era um 

caso conhecido de todos que se infiltrou e traiu todo mundo, historia tristemente 

conhecida e pelo fato de que o Anselmo foi libertado para se infiltrar ou já era, enfim, 

infiltrado nas organizações eles não poderiam permitir que alguém que soubesse da 

prisão dele, saísse e contasse que o Anselmo foi preso porque daí se ele esteve preso, 

como é que ele estava solto? Como ele estava andando por aqui? O Edgar de Aquino 

ficou um tempo conosco, eu não sei quanto tempo ele ficou conosco aí ele foi para 

outros lugares e sumiu. Quer dizer, mataram o Edgar porque ele não podia depor que o 

Anselmo tinha sido preso. Eu me lembro, o Promotor Sergio Soyano entrou com 

processo e foi acatado, contra o Ustra e mais outros que eu não me lembro pelo crime 

continuado do sumiço do corpo do Edgar Aquino. E aí o DOI-CODI, agora 

concentrando no DOI-CODI, aquele espaço, aquele ambiente. Nós ficamos nove meses 

ali dentro. Aquilo era um centro de tortura e depois do que nós ouvimos lá dentro, 

depois do período que a gente passou pelos interrogatórios e eles não nos chamavam 

mais, nós ficamos ali em uma cela trancados, passando dia após dia, eram gritos, berros, 

todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, dependendo quando eles traziam alguém 

preso, ou quando resolviam interrogar alguém. E havia um procedimento ameaçador 
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permanente, o Dirceu Gravina e os outros, eles o que aquilo provocava, então, eles 

pegavam, o pau de arara todo mundo deve saber, enfim, você tem um suporte de 

cavaletes e tem um cano que mantinha o sujeito pelos joelhos dobrados e as mãos 

presas. E esse cano é um cano grosso para poder sustentar a pessoa. Eles faziam questão 

de jogar esse cano no chão ali embaixo da escada para onde se vai para a sala de tortura. 

Jogar o cano da escada para ele fazer blein, blein, blein, isso não significa nada. Mas 

para quem estava lá dentro, o blein, blein, blein é porque o cano estava sendo montado 

para alguém ser torturado. O cano caindo lá dentro era assim, pronto, agora vem à 

gritaria. Outra coisa que também era um registro violento era o barulho da chave. O 

carcereiro vinha, como era o DOI-CODI? Aquela parte central tinha três celas de um 

lado, três celas de outro, para cima é aberto e no meio tinha um muro para que um lado 

não visse o outro. E a cela você podia enxergar de um lado para o outro, e ali dava na 

entradinha da escadinha onde se fazia tortura. E lá no canto tinha uma cela forte. E a 

saída dessas celas era uma grade fechada. O barulho de abrir essa grade, aquela grade 

fechada significava que ninguém ia sair dali de dentro, era uma salvação. Ótimo, porque 

ninguém queria sair dali. Sair dali era ir para uma sala de tortura. Então, o barulho do 

carcereiro batendo as chaves que ele vinha abrir, quem é que ele ia abrir? Qual a cela 

que ele ia abrir? Quem ele ia levar agora? E a tortura, isso era importante dizer, não diz 

respeito ao DOI-CODI em si, mas eu acho que é preciso ser dito. O problema da tortura 

não é o momento da tortura. Não é quando você está quente, está preso. Aquilo que a 

Rosalina contou, que alias, contou tristemente, mas contou muito bem. É você saber que 

você vai ser torturado, é você esperar pela tortura de novo. Essa é a essência do 

processo de derrubar o resistente. Derrubar por quê? Porque você não vai contar e você 

vai ser torturado.  

Eu vou fazer uma quebra e ir lá para frente. (ininteligível) eles resolveram me 

chamar de novo, eu não sabia, mas nós íamos ser levados ao Fleury e para esse que 

morreu, Romeu Tuma. Eles me interrogaram e como nós íamos ser levados para lá nós 

íamos dar uma apertada para que tivessem certeza que nada mais pudesse ser tirado pelo 

Pedro Rocha e mais ninguém, só que nós estávamos lá dentro. E aí eles me chamam um 

dia, eu não me lembro qual equipe me chamava lá para dentro e meu deus, a nossa cela 

não abria mais, abria para chegar gente, abria para sair gente que ás vezes colocavam do 

nosso lado lá, e falaram bem de manhã, bem cedinho, nós estamos sabendo que você 
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não contou tal coisa, fulano veio aqui e não sei o que, você vai se arrebentar na nossa 

mão, leva esse cara, não sei o que, e me botaram na cela forte. Botar na cela forte é você 

passar o dia esperando a tortura. Aí você vai criando mecanismos. Eu dormi, deitei no 

fundo da cela e dormi até quando eles vieram me chamar. São mecanismos de defesa.  

Mas, porque eu estou contando isso? Para tentar dizer para vocês o que 

significava lá dentro do DOI-CODI, abrir a chave, abrir a porta, derrubar a chave, 

derrubar o cano no chão e por fim as gritarias dos companheiros que estavam sendo 

torturados. Era parte da tortura com certeza. Qual era a lógica de quem ia lá para 

dentro? Qual era a lógica disso? Era dizer, aqui nós temos o poder sobre a tua vida. E é 

isso. Eles faziam questão de dizer, aqui nós temos poder sobre a sua vida. Ninguém 

sabe que você está aqui, aqui você é nosso. Nós fazemos de você o que a gente quiser.  

A lógica era essa e assim que eles procediam. Como funcionava o DOI-CODI? 

Eles tinham um mecanismo de operação lá dentro que era um interrogatório lá embaixo 

e a equipe que ficava lá em cima na descrição que o Ivan fez. Em cima ficava um 

pessoal burocrata que analisava os depoimentos escritos que eles tomavam na tortura ou 

pós-tortura nas salas de baixo. E a técnica era exatamente essa, muita porrada, muita 

ameaça, até tornar as pessoas, debilitar psicologicamente as pessoas para procurar obter 

as informações, relatar as informações e muitas vezes, eles chamavam a gente para 

interrogatório munidos das recomendações das equações de como eles chamavam, de 

inteligência. Então, eles chegam para tal cara e pergunta tal coisa. Esse era o 

funcionamento interno do DOI-CODI. Dizia o Ustra que nós comíamos a comida dos 

Oficiais. E de fato a comida que vinha era uma comida, normal. Não era uma comida... 

Porque quando eu fui para o DOPS, eu comi feijão azedo. Então, lá não veio com feijão 

azedo nenhuma vez, mas assim, o Ustra não foi uma única vez, ele desfilou na nossa 

frente lá dentro fardado, acompanhado de Oficiais, eu não sabia reconhecer patentes, 

mas não eram Oficiais menores.  

Eu me lembro muito bem de pelo menos uma vez o Ustra passeando pelas celas 

mostrando os troféus para Oficiais de alta patente. E inclusive você via, eram homens de 

idade, não eram jovens, que iam lá e falavam, esse é o Artur, esse é o fulano de tal, esse 

é o cicrano. Ou seja, esses caras receberam informações das nossas prisões e quando 

eles foram lá no DOI-CODI e diziam assim, sabe aquele cara que você leu? É esse aqui. 
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Sabe aquele lá? É esse aqui. Então, essa relação de conhecimento existia. O Ustra lá 

dentro do DOI-CODI comandava aquela história toda, desempenhava o papel do 

bonzinho, a Jane que esteve lá, eu não me lembro exatamente o nome dela, ela levou um 

tiro na cabeça e ficou semi paralisada de um lado. E o Ustra ás vezes saía e levava ela 

para andar porque ela precisava fazer movimento. Vinha fazer firulas com aquela 

juventude que estava lá presa.  

Mas enfim, desses nove meses nós tínhamos dia de alguma calmaria, quando os 

interrogatórios eram só berreiros, berreiros eu digo dos interrogadores, que não estavam 

sendo torturadas. E tinha dias que se percebia que tinha acontecido uma tragédia. 

Porque era uma zoeira total, uma zorra total, uma barulheira, gritaria, e aí eles não 

deixavam a gente circular porque evidentemente eles não queriam que a gente visse o 

que estava acontecendo lá para dentro. Eu não sei o que eu posso mais colocar sobre 

especificamente lá, mas depois do DOI-CODI e isso é importante dizer, eu saí do DOI-

CODI e fui ao Tiradentes, eu fui preso em fevereiro, fiquei no Cambuci e voltei, fui e 

voltei, fiquei lá no DOI-CODI os nove meses, em novembro eu sai e me levaram para o 

Tiradentes onde o Martinelli me recebeu. Ir para o Tiradentes foi uma liberdade. Era ir 

para alegria, porque era uma cadeia onde estavam os companheiros e não tinha tortura. 

Então aquilo era uma festa. Mas o importante é dizer que eu fui chamado uma vez para 

o DOI-CODI quando eu já estava com o meu processo judicial militar em andamento. 

Isso é muito importante. E aí eles não me colocaram nas celas de baixo porque 

evidentemente eu ia ser tirado da cela de novo e eu não podia levar informações do 

pessoal que estava lá preso.  

Isso eles sempre faziam. Então, eu fui levado naquelas celinhas que, aliás, 

parece que está do mesmo jeito, em cima no prédio da frente. E eu fiquei lá em cima, e 

assustadíssimo evidentemente. O que ia acontecer, porque eles tinham me chamado. 

Mas eles tinham me chamado sem explicações. Mas lá tinha uma janelinha e eu vi o 

pátio. E isso é importante registrar, é pena que ela foi embora, mas era bom comunicar 

para ela, o Nelson Machado Guimarães, o Juiz que me julgou, ele entrou no DOI-CODI 

e foi lá para dentro. E isso eu vi, eu não tenho como provar, eu vi. E vejam só depois a 

sequencia dos fatos. Aí o Pedro Ramiro que tinha a âncora tatuada, me chamou na 

salinha de tortura no alto da escada, senta aí betão, vamos conversar. E aí, você está lá 
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no Tiradentes? Estou lá. Mas você está bem? Estou bem. Mas vamos falar do tempo que 

você ficou aqui, Betão, como foi? Essas coisas de você falar que fez o assalto, roubou a 

rádio patrulha, roubou o Birralho? Eu falei, o que você quer saber? Ele falou, é verdade 

ou não? 

Quando ele falou isso, na minha cabeça juntou um quadradinho. O Nelson 

Machado está me ouvindo para saber o quanto eu falei foi mentira por causa da porrada 

e o quanto foi verdade. Quando isso passou na minha cabeça, porque ele não estava me 

perguntando nada. Não me perguntou se eu conhecia, se eu não conhecia, se foi, se não 

foi. Ele estava me perguntando se foi verdade que eu tinha feito aquilo. E eu, Ramiro, 

você sabe que a gente fala aqui por causa da porrada. Não, mas você falou... Ramiro, 

aqui não tem condição. Você quer que eu fale de novo aqui, eu falo. Dos quatro 

companheiros, eu fui o que pegou a pena menor. Eu fui o que pegou a pena menor. Eu 

peguei 13 anos de cadeia, e o Pedro, o Chico, todos pegaram 20, 30. Então, eu acho que 

o Nelson foi lá para saber o quanto desse depoimento era efetivamente verdadeiro e o 

quanto ele tinha sido forçado. E ele saiu de lá com dúvida, talvez porque eu acho, eu me 

dei conta disso e fiz isso nessa hora. Eu acho que isso é um registro importante para ser 

colocado.  

Voltei de outra vez, e aí sim tinha um preso, o Gabriel Mendes, que daí ele 

acabou entregando o camponês, e aí voltei, fiquei um período grande nessa salinha lá 

em cima, vi as equipes saírem, fiquei um período grande quando mataram a Maria 

Augusta e o Márcio Beck; eu vi a movimentação deles e ficou comigo na cela do lado 

uma companheira, Adriano Diogo, que era da Psicologia no nosso tempo. A gente 

militou junto na USP, ele na Geologia e eu na Física, a gente fez coisa junto. Era a loira 

da Psicologia. Lilian. Ela foi presa, ela ficou do meu lado em um quarto, era uma cela 

do lado e eu aqui. Eu abria a tampa da tomada e conversei com ela por ali. Ela estava 

chegando naquele momento e tal, e a gente conversou um pouco por ali. Mas enfim, eu 

só estou relatando essas coisas porque eu acho importante a gente demonstrar a lógica 

que eles operavam no DOI-CODI e durante os nove meses foi assim. E a parte de cima 

eles usavam como uma reserva para levar pessoas, para que não soubessem que a 

pessoa estava lá para que isso não fosse informado fora. Quando eu fui depois ser 

julgado eu entreguei uma carta, mas a carta não era denúncia, era uma carta política 
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defendendo, o Idibal nessa época nos ajudava muito, falando as razoes das prisões. Mas 

assim, posso até me recordar de mais coisa, mas como ficha técnica...  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Artur, fala uma coisa, 

vocês ficaram nove meses lá na cela. Pelo menos que tem de registro é que vocês 

ficaram no X2.  

 

 

O SR. ARTUR SCAVONE – O Ivan que se lembra. O Ivan ficou conosco na 

mesma cela. Foi na greve de fome que você foi levado de volta para lá.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Vem cá, como você ficou 

os nove meses lá, vocês estavam os quatro na mesma cela.  

 

 

O SR. ARTUR SCAVONE – Depois do período inicial de interrogatório, 

ficamos os quatro na mesma cela.  

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



45 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Mas tem uma história que 

conta, história de cadeia que vocês pintaram ou montaram uma paisagem para poder ver 

o verde, a lua. Como era essa história? Dá para contar? 

 

 

O SR. ARTUR SCAVONE – O que havia, tinha muita coisa ali, nós fazíamos 

muita coisa para sobreviver àquela situação. E quando nós ficamos esse período lá, eles 

permitiram que as nossas famílias levassem coisas para a gente. Essa é uma situação 

diferenciada dos outros. Por isso também a gente ficava isolado em um xadrez ali para 

não ver e não ter noção do que acontecia. E aí vinham coisas embrulhadas em jornal. Os 

jornais que vinham, o Edgar Aquino não tinha motivo nem para ficar lá preso, coitado. 

Não que a nossa prisão tivesse motivo, mas nós participávamos da Resistência. O Edgar 

passava o dia lendo, devorando aqueles jornais no dia a dia, cada coisa. Havia registros 

de muita coisa. Dessa história de paisagem eu não me recordo exatamente disso, mas a 

gente fazia muita coisa, a gente inventava muita coisa. A gente jogava xadrez sem 

tabuleiro.  

O Ronald Rocha esteve lá conosco também, mas ele ficou em uma cela 

separada. Ele é de Minas Gerais também pelo PCdoB. E eu jogava xadrez com ele, eu 

em uma cela e ele em outra e a gente jogava memorizando as posições até para tentar 

equacionar na cabeça como é que a gente defendia as coisas, como é que a gente se 

preservava. Agora, é muito difícil. Eu não consigo talvez até por um bloqueio 

psicológico, eu não consigo lembrar todas as coisas de todos os dias desses nove meses. 

Quando eu saí de lá e fui para o Tiradentes, isso eu me lembro com muita vivacidade, 

de ouvir choro no Tiradentes. E aquilo para mim era um... Eu queria saber por que eu 

estava ouvindo choro lá no Tiradentes. Porque choro era tortura, e eu me lembro disso. 

Como eu ficava angustiado com qualquer grito, berro, para tentar limpar a memória dos 

nove meses.  

Então, também é um processo eu acho, eu nunca pensei nisso, mas eu nunca 

fiquei revivendo aquilo ali. Enfim, fui fazer militância, participei de um monte de coisas 
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para tocar a vida e lutar contra tudo isso. Então, eu ás vezes converso com outros 

companheiros e eu não tenho todas as memórias daquele período. Detalhe das coisas. 

Outro dia eu estava lembrando, o Andre esteve conosco. E eu não lembrava que ele 

esteve conosco no DOI-CODI, eu não tive esse registro. Então, evidentemente a gente 

tem o registro das coisas mais fortes, das coisas mais violentas que aconteceram.  

Eu queria fazer uma consideração se vocês me permitirem. Eu acho que esse 

espaço do DOI-CODI precisa de qualquer jeito se tornar um museu, mas a lembrança de 

todos aqueles que foram assassinados lá dentro. Cada um. Eu acho que nós temos que 

botar ali não sei de que forma, mas lá onde era as celas, botar uma plaquinha com cada 

companheiro que foi assassinado para ter a memória deles e homenagem deles lá.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Pessoal, a próxima pessoa 

que vai falar agora é o Aton, só queria pedir cinco minutos de suspensão dos trabalhos 

para a gente dar uma... E voltar.  

 

 

*      *      * 

A REUNIÃO FOI SUSPENSA POR CINCO MINUTOS. 

*      *      * 

 

 

O SR. – Voltando, eu pediria não só o silêncio, mas principalmente que os 

celulares fossem desligados para a gente não ter interrupção.  
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Essa sessão é feita pela Comissão da Verdade Rubens Paiva, vai ser transcrita e 

vai ser parte integrante do relatório da Comissão Estadual e também do relatório da 

Comissão Nacional da Verdade, porque pelo termo de cooperação assinado pela 

Comissão Estadual da Verdade com a Comissão Nacional da Verdade, todo o conteúdo 

da Comissão Estadual é remetido para lá. Toda a informação obtida pela Comissão 

Nacional é repassada para a Comissão Estadual para que haja um cruzamento de 

informações e haja uma informação a população, porque o relatório estadual será 

amplamente divulgado com toda a transparência e esses depoimentos estão sendo 

condensados para fazer uma configuração do que foi esse centro de tortura e extermínio 

de opositores políticos. Ao mesmo tempo eu estava conversando com a Débora e a 

Marília, que elas são ambas do CONDEPHAAT, elas por uma questão de processo do 

CONDEPHAAT elas não querem se pronunciar, elas vieram para (ininteligível) e várias 

outras serão convidadas para uma sessão. Já estão convidadas para uma sessão especial 

no CONDEPHAAT para com base em uma planta que eu me comprometi a fazer, de 

como era o prédio do DOI-CODI, o que funcionava em qual parte, vai se fazer uma 

planta para as pessoas irem no CONDEPHAAT e explicarem onde ficaram presas, onde 

foram torturadas e onde foram assassinadas, principalmente localizando a sala de 

tortura. As várias salas de tortura. Então, essa sessão especial do CONDEPHAAT que 

vai instruir inclusive o processo de tombamento do prédio do DOI-CODI será realizado 

no começo do ano principalmente para que a gente possa ter um registro e uma ideia do 

que acontecia lá que norteie a decisão do tombamento. Com base nisso eu obviamente, 

nessa visita que eu mostrei as fotos que nós fizemos, eu fiz algumas coisas lá. Obvio 

que foi muito tocante à gente estar lá dentro novamente, mas com base nisso a gente vai 

fazer um relatório, eu vou fazer um relatório, a Comissão Estadual da Verdade vai fazer 

um relatório e com base nisso a gente vai passar para o CONDEPHAAT. Em paralelo a 

isso e antes que se faça um relatório para a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão 

Estadual da Verdade após a transcrição desses depoimentos que estão sendo feitos, nós 

vamos enviar ao Governo do Estado para que tenha conhecimento, para que saiba que 

aquele prédio tem esse caráter, esse conteúdo histórico e a gente possa falar que esse 

espaço é um espaço de fundamental importância para o povo brasileiro. Então, dito isso 

nós vamos prosseguir, o Deputado Adriano Diogo precisou sair. Ele foi chamado para 

sair um pouco e deve voltar daqui a pouco.  
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Então, o Vereador Gilberto Natalini tem horário, precisa voltar para a Câmara 

Municipal e ele pediu que fosse antecipada a ordem e ele pudesse fazer. Então, eu vou 

pedir ao Fon que é o próximo e a Amelinha que fala em seguida, que tivessem 

compreensão e a gente ouça o Vereador Gilberto Natalini. Por favor, Vereador.  

Seria importante para registro inicial que se fizesse a sua identificação em 

termos de quando o Sr. foi preso, quanto tempo ficou lá, locais e pessoas que o Sr. 

conheceu lá dentro daquele local de extermínio.  

 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Em primeiro lugar queria agradecer o 

convite da Comissão Estadual da Verdade, a gente está aqui conversando sobre esses 

depoimentos, prestando esse depoimento aqui. Cumprimento você, Ivan, é uma coisa 

impressionante a sua energia junto com o grupo que atua com você. Está ali o Fórum de 

Presos Políticos, o Martinelli, outros, com vocês e os familiares de presos. Ex-Presos 

Políticos tem trabalhado para colocar nos seus devidos lugares essas questões 

importantes do nosso país. É muito importante isso. Nenhum povo pode viver com uma 

coberta, um cobertor tão sujo de sangue e tão mal esclarecido como é a coisa do regime 

militar brasileiro. Eu sou médico formado na Escola Paulista em 1975 e fui preso pela 

primeira vez em 1972 quando eu era estudante de medicina, estava no terceiro ano de 

medicina, eu tinha 19 anos incompletos e eu fui preso em meados de 1972, se não me 

engano maio. E fiquei lá até o início do 2º semestre de 72. Devo ter ficado lá quatro 

meses aproximadamente, talvez um pouquinho menos. Na verdade, no DOI-CODI 

foram dois meses e pouco e no DOPS, eles chamavam de cumprir pena no DOPS e na 

verdade não teve nenhum tipo de tortura no DOI-CODI.  

Eu fui preso em uma manhã do mês de maio, eu não me lembro exatamente a 

data, como foi dito aqui a gente vai bloqueando determinadas lembranças porque são 

lembranças muito difíceis. Eu fui preso na decida da Rua Guiratinga ali no bairro do 

Bosque da Saúde, indo tomar o ônibus no ponto final da CMTC para ir para a Escola 

Paulista de Medicina fazer a minha aula. A aula era o dia inteiro, saía muito cedo de 
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casa e voltava tarde. Me encostaram no muro, desceram vários agentes a paisana muito 

fortemente armado, me puseram na perua e me levaram. Fiquei aproximadamente três 

dias sendo interrogado pelo Coronel Ustra, ele me interrogou pessoalmente. Na época 

era o Ustra e o Coronel Tibiriçá, a pedido dele. E uma equipe dele, porque as equipes 

mudaram de um dia para o outro e eles me interrogaram por que eles tinham preso uma 

pessoa no Mato Grosso e sob uma tortura extremamente violenta, eles tiraram meu 

nome. A pessoa foi, estava portadora de um jornal da MOLIPO na mão. E me 

mostraram a foto, uma coisa bárbara, foi torturado em Mato Grosso. Eles tiraram, a 

pessoa falou que eu que tinha entregue. Era um estudante, um menino jovem que eu 

tinha encontrado no Encontro Estudantil. Não tenho o nome agora, mas eu posso 

pesquisar e mandar posteriormente para vocês aqui.  

Aí eles ficaram três dias me apertando sem bater. Tortura psicológica, aquela luz 

na cara, grito, aquelas coisas que iam matar a minha família, me matar e tal. Eu era 

muito novo, não tinha conhecimento daquilo. E eu não militava organicamente na 

MOLIPO. Lá tinha um grupo de estudantes, um deles era o Paulo Horta que é irmão da 

Cida Horta, que passava os jornais ao Paulo Horta e o Paulo Horta passava os jornais 

para a gente estudar e divulgar, e a gente fazia uma agitação danada com aquele diabo 

daquele jornal naquela faculdade. Em tudo que era buraco tinha um jornal da MOLIPO. 

As últimas páginas, como armar e desarmar uma metralhadora, como fazer a 

metralhadora render mais, não esquentar o cano, coisas daquele tipo. O jornal treinava 

também de como usar a questão armada, da MOLIPO.  

Aí, eu pegava aqueles jornais e como a gente tinha contato também com outras 

organizações de uma forma absolutamente idiota, vamos dizer assim do ponto de vista 

de enfrentamento, eu levava aqueles jornais e arquivava em casa. Eu tinha um quartinho 

em casa e arquivava em casa. Eu tinha um monte de jornais da MOLIPO em casa, era 

uma biblioteca. Pena que levaram tudo. Aí o que aconteceu? Eles me apertavam, me 

apertavam e eu falei, não... Esse jornal era do banheiro da faculdade, tem lá. E o Ustra 

tomou muito ódio de mim na época porque eu consegui em um primeiro momento, 

fazer ele de bobo, porque ele era o grande comandante, eu falei com ele que estavam os 

jornais lá que eu entregava para ele, não tinha nenhum problema. Aí ele assinou a 

ordem de soltura e mandou uma viatura da OBAN me levar em casa. Chegando lá eu 
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desci direto, morava com a minha avó. Meu avô já velhinho, tinha um tio deficiente de 

muletas. Morava lá, estudava lá perto e morava com eles. Aí eu fui direto no quartinho, 

peguei a chave do quartinho, fui lá, abri as portas do armário e os jornais não estavam 

lá.  

Aí eles falaram: Opa! Que história é essa? Cadê os jornais? Aí eu falei, tia, tinha 

umas coisas aqui de jornais. Aí ela falou: Meu filho, veio aqui ontem ou anteontem, eu 

não sei, o fulano, beltrano, cicrano e cicrano seus amigos, e falaram que esses jornais 

aqui eram muito complicados... (meu Deus do céu) e levaram tudo. Levaram todos os 

jornais, todos os livros do Marx que eu tinha. Eu tinha ganho uma caveira quando eu 

entrei na faculdade, eu tinha feito vestibular no Rio de Janeiro e o coveiro da cidade de 

Macaé era um limitante comunista inveterado. Inveterado o coveiro, e ele falou, não 

tenho nada para te dar. Era do Partidão. Era da mesma cela que o meu tio, José Lina 

Madeira, um comunista histórico do Estado do Rio de Janeiro, amigo do Prestes. Eu o 

conheci o Prestes quando eu era mais novo. O fato é que o coveiro me deu uma caveira, 

eu pus o nome de Gertrudes na minha caveira. O nome daquela boneca do Ministério da 

Saúde que ensina as mulheres, e tal, Gertrudes, nós batizamos na zona sul em um 

encontro que teve lá, procuravam um nome para a boneca, e inventaram uma boneca 

desmontável de papelão aí eu falei, põe o nome da Gertrudes, lembrando da caveira do 

coisa. E ficou até hoje, o Ministério usa o nome de Gertrudes. Eles levaram até a caveira 

embora. E levaram para a casa de um tio que morava no Aeroporto. E a minha tia falou, 

levaram tudo para a casa do tio Vanderlei. Está tudo lá.  

Aí pronto, eu já saí de lá apanhando. Apanhou minha avó porque ela se meteu na 

frente aí deram um tapa nela. Apanhou meu avô, apanhou meu tio deficiente. E eles me 

levaram na casa desse tio do Aeroporto, foi uma prima junto que eles prenderam dali 

mesmo, Lucia Cristina, aí eles pegaram ela e levaram tudo aquele saco de coisas, os 

meus livros, os jornais, e já pegaram a família. Metade da família foi toda presa. Esse 

tio foi preso, minha prima, enfim. Eu voltei para lá com o alvará de soltura e esperando 

com as maiores amabilidades possíveis. Aí no dia seguinte me puseram em um carro e 

foram na Escola Paulista, me levaram junto e me colocaram em um armário lá. Aí 

levantaram aqueles nomes que minha tia falou dos meus colegas de turma que foram lá 

me salvar, me proteger, aí pegaram um a um, nós fomos lá, fizeram um levantamento 
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com a Escola Paulista, e eram todos da minha turma, 3º ano e a Escola Paulista, como 

era Universidade Federal, ela tinha ao lado do diretor um Coronel que era ligado ao 

SNI, que ficava ali dando toda a acessória a Escola de Medicina e fazendo os 

monitoramentos devidos e tal. Então, o Coronel Antonio deu toda a acessória, eles 

foram lá e roubaram todos os nossos armários, e prenderam além de mim, mais 10 da 

minha turma. Fomos em 11 para o DOI-CODI. Foi uma loucura, prenderam gente que 

não tinha nada a ver.  

Eu não vou encompridar muito até para não cansar.  

 

 

O SR. – Mas é importante para registro. O Senhor fala que o Ustra recebeu com 

amabilidade. O que aconteceu? 

 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – A hora que eu cheguei ele falou, você 

mentiu para mim. O destino te deixou sair e você mentiu. Agora você voltou e você vai 

ver quem somos nós. Falou assim para mim e naquele primeiro momento eles não, não 

teve tortura. Eles me pegaram, claro, toda aquela parte psicológica que vocês sabem que 

deve ter muito relato, buscar na cela, abraçar. Mas a tortura pesada não foi naquele 

momento do retorno. Porque eles estavam mais preocupados em buscar os outros. Aí 

prenderam o Paulo Horta, o Paulo Nascimento, o Zezito, o Mourão, o Dirceu Diniz, 

tadinho, que era um menino que jogava buraco com a gente na República. E foi 

solidário buscar os jornais lá em casa e foi preso também.  

Aí desses 11 foram torturando. Aí quando nós voltamos com esses presos, eles 

torturaram todos. Choque, bordoada, pau de arara eu acho que naquele primeiro 

momento não, mas teve choque, teve tortura, o pessoal ficou apavorado. E aí no final 

nós mesmos falamos aos torturadores. Combinamos eu, o Paulo Horta e o Nascimento 
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que éramos os três mais envolvidos, porque o Valter Nascimento namorava uma prima 

do Paulo Horta, eles eram parentes, são até hoje. E aí nós combinamos. Falamos, nós 

três é que somos os maiores organizadores. Vamos combinar aqui para nós e vamos 

soltar essa turma. Aí nós chamamos. Aí no cacete tanto eu, como o Paulo quanto o 

Paulo Nascimento falamos, só eu que tenho o grupo, esse pessoal não tem nada a ver, 

são amigos e tal. Passaram lá sete dias. No final de sete dias, mas apanharam, não foi só 

interrogatório, apanharam, tomaram choque.  

Tinha o Zé Galinha, que era o José Augusto de Oliveira que tinha uma pessoa da 

esquerda, da luta armada que tinha um apelido de Zé Galinha. Diziam que ele era 

perigosíssimo, era um político da ditadura. Aí chegou lá o Zé Galinha nosso e os caras 

pegaram ele e disseram que ele ia ver o que era bom para tosse. Aí barbarizaram o Zé 

Galinha. Aí soltaram o Paulo Horta e o Valter Nascimento. Aí encardiu, porque aí eles 

queriam o nome de quem passava o jornal, e era a Cida Horta. E ela era conhecida, não 

sei se ainda é hoje porque me parece que nos últimos anos ela se casou com o Luiz 

Eduardo Greenhalg. Eu sei que ela era a pessoa da ligação, e quem eles queriam mesmo 

era ela. Nós éramos o peixe menor. Mas para chegar no nome dela eles quase nos 

mataram. E nós não falamos o nome dela. Eu sei que nós seguramos, seguramos. E aí o 

pau comeu por quase uns 20 dias, eu não sei, não me lembro por quanto tempo. Mas era 

tortura todo dia. Todo dia. Ás vezes várias vezes por dia. De manhã, de noite. Bateram 

muito no Paulo Horta, machucaram muito ele. Eu também apanhei muito, Valter 

Nascimento também sofreu muito, ele tinha uma asma brônquica. O Valter hoje é 

médico do Hospital do Servidor do Estado, um grande profissional. Mora na região do 

Tatuapé. E o Paulo Horta que formou-se em pediatria, nós íamos mudar no final da 

faculdade para fazer uma assistência médica lá em Itapurana, Goiás, assumimos um 

hospital rural, no final não deu certo e aí ele resolveu ficar sozinho. Está morando lá e 

pode inclusive ser encontrado como médico lá.  

Os outros todos que eu falei, o Zezito, todos eles eu tenho contato e posso 

apresentar a vocês, o Mourão é um grande Professor universitário do Rio de Janeiro e 

todos eles estão aí trabalhando. Nós apanhamos muito. Eu fui pessoalmente muito 

torturado pelo Ustra. Eu falei isso lá na Comissão da Verdade da Câmara Municipal, 

você foi lá, a Amelinha estava lá também, o Pivetta, nós falamos isso lá e eu fiz um 
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requerimento lá para a Comissão Nacional da Verdade convocar o Ustra para ele falar, 

para ele acarear cara a cara. E ele fez uma carta no blog dele, me chamando de 

mentiroso que eu estava retratando ele e tal, mas ele me torturou pessoalmente. Não 

mandou torturar todos os dias e durante pelo menos umas três vezes esse homem 

pessoalmente me submeteu a tortura. Eu lembro de uma noite que ele me colocou sem 

roupa em cima de duas latas de Neston descalço e aí ele mesmo bateu com pedaço de 

sarrafo, uma vara que tinha lá. Se não me engano com cipó de morungaba que é aquele 

que não enverga. Eu faço questão de afirmar isso em todos os lugares porque eu quero 

ver ele olhar na minha cara e dizer que não bateu. Ele pode até fazer isso, mas eu quero 

ver quem vai abaixar o olho primeiro. É importante. Isso é real. Eu não sei quantos ele 

bateu pessoalmente, quantos ele mandou torturar, mas é importante que todos que 

apanharam dele falem, porque prender esse homem hoje no Brasil é uma coisa muito 

simbólica, muito importante. Muito! 

Eu acho que tudo que você falou, sobre colocar a placa, é muito válido. Eu 

fiquei no X3 com alguns da MOLIPO. Tinha um Pedro, você conheceu? Pedro Rocha. 

Nunca mais eu vi o Pedro Rocha. Tinha o Vieira, Chico Vieira que eu vi pendurado de 

cabeça para baixo, ficou pendurado pelo pé, ficou meio ‘zorobi’ por um tempo, depois 

eu não sei como evoluiu, não vi mais. E com o Pedro Vieira pendurado, eles passavam e 

empurravam balançando. O Chico Vieira, que era um compridão, um cara claro, branco 

meio loiro, esse eu vi. Outro que eu vi um rebuliço lá de terem matado, Benetazo, eu 

estava lá, eu vi ele entrar, eu vi ele subir, vi ele gritar a noite toda e vi ele sair de lá 

morto. Isso nós vimos e ouvimos.  

 

 

O SR. – Essa sua afirmação é fundamental, a gente nunca teve um depoimento 

que afirmasse que ele estava preso lá.  

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



54 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Ele ficou preso lá porque eu ouvi os 

carcereiros falando, a gente ouviu nome, e a gente precisa aprofundar na memória 

porque na verdade é muita confusão na cabeça, e sob tortura também, esse nome eu 

nunca mais esqueci. E depois houve uma manifestação na imprensa também que ele foi 

morto sob confronto. Mas isso eu vi lá, e foi torturado lá, e se ele não saiu morto, ele 

saiu muito mal dali.  

 

 

O SR. – Só para registro, o Antonio Benetazo teria entrado em confronto, fugiu 

e foi atropelado lá dentro por um carro.  

 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – A gente lembra disso, e se a gente procurar 

os outros que estavam ali, eu acho que mais gente vai falar o que eu estou falando. Mas 

a tortura do atual Coronel Ustra é uma realidade. Eu já falei isso, falo onde eu posso, 

falo em tribuna, porque isso é muito emblemático. Ele comandou aquilo ali com mão de 

ferro, ele que mandava em tudo. Ele era o grande executor dessas coisas todas. E em 

mim ele fez pessoalmente. Aí o Paulo Horta também apanhou muito. A ex-mulher do 

Paulo Horta também apanhou muito. Ele já separou dela e torturaram muito ela. Aí o 

que aconteceu, nós achamos que íamos morrer, porque isso não tinha fim, nós fizemos 

um pacto de não falar o nome da pessoa e a gente achava que eles queriam o nome. Aí 

chegou um guarda lá, um guardinha da Polícia Militar que tomava conta da muralha. O 

nome do guarda era Joaquim, eu não sei se ele está vivo ainda. O guarda chegou, 

chamou o Paulo Horta, eu estava meio de canto e escutei. O seu pai mandou te avisar 

que você pode falar que sua mãe saiu do brasil. o pai dele é um advogado de 

Guaratinguetá, Sr. Horta, já falecido. E aí você pode falar.  

Aí ele disse umas duas ou três coisas que o Paulo Horta caracterizou como coisa 

do pai dele mesmo. E aí nós ficamos ali quase um dia discutindo se ele falava ou não, 
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mas pelas circunstancias do que o guarda falou, o Paulo Horta decidiu que aquilo era 

real mesmo porque tinha umas coisas ali do pai dele que o guarda falou, que só podia 

ter sido o pai dele mesmo dito. Aí o Paulo Horta falou, então amanha mesmo eu vou 

falar. Aí ele falou, quem faz o jornal é minha irmã. Aí foi um rebuliço naquele DOI-

CODI. Eu acho que eles já conheciam ela, eles saíram a caça dela. Foi aquele barulho 

naquele pátio e tal. Saíram e depois de um tempo voltaram mais bravos ainda porque ela 

realmente tinha ido para o Chile. Tinha ido para o Chile e depois foi para a China, aí 

nós apanhamos mais uns 15 dias pela vingança de ter permitido a moça sair do brasil. aí 

também foi tortura de vingança.  

Tinha um magrinho que eu não lembro o nome. Um bem magrinho que tinha um 

gogo grande assim, ele me bateu muito de vingança. No começo ele era o bonzinho. 

Eles me batiam, batiam, aí ele vinha com o copo d’água, sentava, alisava. Depois, da 

hora da vingança ele passou a ser o batedor, bateu muito. Aquele outro, Ubirajara, 

Capitão Ubirajara...  

 

 

O SR. – Delegado Aparecido Laércio Calandra.  

 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Não, o magrinho é outro. O magrinho não 

me lembro se era Gabriel. Esse Ubirajara bateu. Um que era do CENIMAR, um gordo 

branco. Não era do CENIMAR, era da Marinha. Então, eu estou dizendo para vocês, se 

a gente sentar, eu, o Valter e o Paulo Horta nós podemos lembrar em conjunto de vários 

que eu sozinho não consigo lembrar. Se for necessário, eu faço um contato de vocês 

com o Valter nascimento e o Paulo Horta que está em Itapuranga, teria que procurá-lo 

na cidade de Itapuranga para ver se ele tem alguma coisa a acrescentar. Depois de 15 

dias nós fomos para o DOPS, ficamos na cela seis do DOPS em 11 ou 12 presos, daí um 

mês, um mês e pouco eles nos soltaram. Aí fui chamado na auditoria militar e nós três 
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fomos absolvidos. Eu acho que o Juiz era o mesmo que foi falado aqui, Nelson. O 

Piveta, o Idibal foi meu advogado porque a gente correu lá, e quem fez a defesa oral do 

meu processo foi o Airton Soares, você estava viajando e o Airton que era seu colega, 

estagiário, ele tinha até um pouco de cabelo na época, faz muito tempo. Ele fez a minha 

defesa e a gente foi absolvido por unanimidade. Depois daquela prisão eu fui preso mais 

16 vezes. Aí não mais com, fui preso em choques de movimento de estudante, 

movimento popular, movimento de greve, porta de fábrica. A última prisão minha foi 

no Governo Sarney, que eu fui preso pelo Governo Federal. Quando começou aqueles 

saques de supermercados e tal, eu fiz uma declaração, eu era do PCdoB e eu fiz uma 

declaração e eles me prenderam durante umas cinco ou seis horas no Governo Sarney, 

foi a última vez que eu fui preso. Eu entrei com processo, pedido de indenização do 

Governo do Estado por porque eu tive surdez parcial, mas bastante severa do ouvido 

esquerdo, e do direito o Governo do Estado, aliás, fomos no Governador na época para 

pedir. Você foi junto, vários foram juntos, fomos com o Buono, você lembra? Estava 

muito enrolado o processo e eu acabei recebendo 36 mil reais em duas vezes do 

Governo do Estado. E do Governo Federal entrei com pedido de indenização também 

pela surdez, ainda não recebi resposta do meu projeto.  

Então, essa é a história que eu queria contar. Verdadeira. Não sei se você quer 

mais algum detalhe. Realmente eu tenho dificuldade de lembrar todos os nomes. Fiquei 

naquela cela que a gente falou, de lá de cima, realmente a gente tem dificuldade de 

lembrar de tudo. Lá estava o Engenheiro que construiu CRUSP, um Sr. engenheiro 

português, cujo filho ela da LN sendo bastante torturado, e ele, um engenheiro 

português lá em cima que eu fiquei uns dois ou três dias com eles, antes de eles me 

levarem para a cela seis da carceragem.  

Eu acho muito importante o Brasil julgar o Ustra, ele está sendo condenado pelo 

processo dos seus filhos, é isso? 

A família toda, você, o Teles e as crianças, mas tem muito mais gente que pode 

agregar para que ele seja exemplarmente punido para que todos os torturadores vejam 

na imagem dele o processo político horroroso que foi esse regime militar brasileiro. 

Muitos de nós fomos vítimas. Muito obrigado.  
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Antes de você me dispensar eu quero doar para a Comissão Nacional da Verdade 

o livro que nós escrevemos do nosso voluntariado do Cangaíba que conta bastante dessa 

história, está bem detalhada aqui no livro e pode ficar aqui com vocês da Comissão da 

Verdade. Médicos do Cangaíba. É isso.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Muito obrigado Vereador Gilberto Natalini. Eu estou 

aqui obviamente para explicar porque eu estou aqui e não um Deputado, porque eu sou 

coordenador executivo da Comissão da Verdade e na ausência do Deputado Adriano 

Diogo eu tomei às vezes para continuar a sessão. Mas todo o trabalho que está sendo 

feito aqui hoje vai ser transformado em papel, vai ser transcrito e vai ser encaminhado 

não só para o CONDEPHAAT, mas também ao Governador para a gente poder relatar, 

os nomes são recorrentes aqui. Então, você tem o nome do Carlos Alberto Brilhante 

Ustra, o nome recorrente do Marechal Ramiro, Pedro Ramiro, Pedro Mira Gracieli, 

todas essas pessoas tem nome, tem sobrenome e a gente vai ter como fazer a 

identificação. Tudo isso vai ser transformado em um grande relatório para que a gente 

possa encaminhar para a Comissão Nacional da Verdade com recomendações 

importantes.  

 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Ivan, você sabe que eu estou lá na Câmara 

Municipal sou Vice-Presidente da Comissão Municipal da Verdade. O Presidente é o 

Vereador Ítalo Cardoso. Eu queria aqui então inclusive para constar nos autos desse 

depoimento colocar o que a gente tem de recursos para somar com a Comissão Estadual 

e com a Comissão Nacional, pode dispor da gente e até o final do ano eu estou 

combinando de a gente pedir prorrogação da Comissão até o ano que vem, a título de 

colaboração. Não é para a gente competir em nada, é para a gente colaborar.  
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O SR. – Estão interligados. A Comissão Estadual tem um termo de colaboração 

com a Comissão Nacional. Muitíssimo obrigado. Vamos passar para o outro 

depoimento.  

O próximo depoimento será, o Deputado já está aí? 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Fon, vem para a mesa. 

Aton Fon Filho. O Pomar vai entregar um documento para a Comissão, ele está doando 

um documento para a Comissão, Massacre da Lapa, com a palavra o Pomar.  

 

 

O SR. POMAR – Boa tarde a todas e todos. Esse livro conta a história do 

episódio que aconteceu em dezembro de 1976 que foi o assassinato de três dirigentes do 

Partido Comunista do Brasil, um deles meu avô Pedro Pomar, Ângelo Arroio e João 

Batista Franco Drummond. E a prisão e tortura de vários outros militantes. Entre eles 

Wladimir Pomar, Aldo Arantes, Aroldo Lima, Elza Monnerat, Joaquim Celso de Lima e 

esses militantes foram torturados no DOI-CODI de São Paulo, no DOI-CODI do Rio de 

Janeiro. João Batista Franco Drummond foi morto em uma sessão de torturas enquanto 

ele tentava se desvencilhar dos torturadores e caiu na torre de rádio. Morreu na torre de 

rádio do 1º Exército da Rua Tutóia. Então, o livro descreve em detalhes essas torturas 

sofridas. Eu acho que essa talvez seja uma contribuição importante. É isso. Obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Omar, só te peço um 

minuto. O Pomar está entregando para a Comissão Estadual da Verdade para entrar no 

relatório como sugestão da Comissão Nacional o livro ‘Massacre da Lapa, como o 

Exército liquidou a central do PCdoB’. São Paulo 1976, Pedro Estevam Pomar, editora 

Fundação Perseu Abramo.  

Só mais um que o Marcelo Rubens Paiva produziu essa semana, embora não 

tenha sido do DOI-CODI de São Paulo, do DOI-CODI do Rio de Janeiro, mas ele fez 

uma síntese muito interessante que eu queria que o Fon, o Ivan e o Politi pudessem 

assistir, e o Politi vai falar uma questão enquanto desce a tela. A Marília que vai falar? 

A Débora? Vamos assistir o filme e depois a gente fala. É um minuto.  

 

 

A SRA. MARÍLIA BARBOUR – Parabenizar o encontro de todos. A gente é 

do CONDEPHAAT que apoia o órgão técnico, da área técnica e nós que estamos no 

momento instruindo o processo de tombamento do DOI-CODI, a Débora é a 

historiadora responsável, eu coordeno a área técnica e sou Vice-Presidente do Conselho 

e nesse momento para nós é muito importante que toda essa memória possa ser 

traduzida no processo de tombamento. Então, o desenho que vai ser feito de arquitetura 

do prédio e a localização dos espaços, seria muito importante que a gente pudesse 

contribuir com o desenho para que a gente pudesse formar o histórico processual. Então, 

a gente está em licitação, vamos ver se para o começo do ano que vem a gente pode 

marcar, a gente pode ouvir a informação e todos ajudarem a gente na formação desse 

processo que vai virar um documento histórico. Muito obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Na realidade então eles 

estão pedindo uma ampla mobilização da sociedade e tentar fazer uma audiência lá para 

ver se finalmente a gente consegue acabar com essa novela. A partir da descoberta dos 
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documentos lá em Porto Alegre daquele Coronel que foi assassinado no Rio Grande do 

Sul, o Marcelo Rubens Paiva escreveu esse texto que é um minuto que eu vou ler, que 

tem muito a ver com que a gente está discutindo hoje, embora isso esteja ocorrendo no 

Rio de Janeiro. O que diz Marcelo? Querem mesmo apurar?  

‘Nessas horas, uma vez mais aprendi com a minha mãe, é preciso separar as 

emoções e pensar objetivamente. E, como faz um democrata, confiar nas instituições.  

No Rio Grande do Sul, foram encontradas cópias de dois documentos que 

finalmente comprovam que meu pai, Rubens Paiva, esteve detido numa unidade do 

DOI-CODI no Rio de Janeiro em 1971, durante a ditadura militar. Comprovou-se o que 

sempre soubemos. O documento é incrível, e parece ter saído de um filme policial. Vê-

se a cena: o preso deixa seus pertences sobre uma mesa, um carcereiro enumera, anota e 

guardando numa caixa. Pertences que em tese seriam devolvidos quando o prisioneiro 

fosse solto’.  

Então, esse é o auto de recebimento. Ministério do Exército, está lá, data, 20 de 

71, equipe CISAER, Aeronáutica. Documentos pessoais: um cartão de identificação do 

contribuinte, dois cartões de Piloto Privado, um cartão Diners Club, uma CNH, uma 

carteira profissional do CREA. Pertences pessoais: um porta notas de couro preto, 

quatro cadernos de anotações, um chaveiro com cinco chaves, uma fita de gravador, um 

lenço branco, uma gravata, um cinto de c couro preto, um paletó, 14 livros de diversos 

autores, materiais diversos, não há. Publicações, não há. Armamentos e munições, não 

há. Uma caneta esferográfica de metal branco, uma caneta esferográfica branca e cinza, 

um relógio de metal branco marca Movado, uma peça de metal amarela. Dinheiro, 260 

cruzeiros. 21 de janeiro de 71. Oficial da administração do DOI.  

Sim, meu pai entrou. Quando saiu? E como? Minha mãe esteve presa também 

por 13 dias no mesmo prédio, viu fotos dele no álbum de presos assim que chegou, um 

dia depois dele. Meu pai foi preso dirigindo o próprio carro. Minha tia Renée Paiva, sua 

irmã, retirou este carro do pátio do 2º Exército um mês depois e recebeu o recibo 

assinado e timbrado da devolução. Tal documento foi à única prova de que ele estivera 

preso, apesar das negativas do Exército. Que, aliás, negou que minha mãe também 

estivera presa. Para a própria, que voltou lá e foi barrada, tentando ver o marido.  
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Se encontrou agora, 41 anos depois, casualmente, a ficha de entrada de Rubens 

Paiva pela Polícia Civil gaúcha nos arquivos de um militar reformado morto em Porto 

Alegre. Os documentos foram entregues ontem pelo Governo do Rio Grande do Sul 

à Comissão da Verdade, que promete investigar. No início do mês, o Coronel Júlio 

Miguel Molinas Dias trocou tiros com três elementos em Porto Alegre e morreu. Era 

fora chefe do DOI-RJ no começo dos anos 80. Viúvo, deixara uma pasta que foi 

encontrada pela polícia. Há também papéis sobre o atentado do RioCentro, em 1981. 

Dois dias depois o Exército cercou a área e recolheu o que encontrou na casa do 

Coronel Molinas.  

Toda a operação leva a muitas perguntas. O que esses documentos faziam com 

ele? Com quem trocou tiros? Trata-se de um crime comum ou queima de arquivo? O 

que o Exército foi fazer lá dois dias depois? Para a Comissão da Verdade, além da 

preciosidade, também sobraram pistas e a possibilidade de convocarem O Capitão 

“Santabaia” – além da cópia da ficha encontrada pela polícia gaúcha, há um manuscrito 

informando que os pertences do carro do meu pai foram retirados por um oficial 

identificado como “Capitão Santabaia”. O General de Reserva José Antônio Nogueira 

Belham, um dos ex-chefes da unidade do DOI-CODI – seu nome está anotado no 

documento, como quem teria ficado com as cadernetas de endereço do meu pai.   

No Rio, um protesto do grupo Escracho em maio deste ano aconteceu em frente 

ao prédio nº 218 da Rua Marquês de Abrantes, no Flamengo, onde mora o General. Na 

verdade, muitos sabem quem trabalhava no DOI-CODI em janeiro de 1971. Se 

quiserem apurar mesmo, é fácil. São Oficiais hoje reformados, que ganham pensão e 

podem ser encontrados numa busca nos arquivos do governo. Se a Comissão da 

Verdade quiser mais detalhes, leia ‘Segredo de Estado’, Editora Objetiva, lançado 

recentemente, livro do biógrafo Jason Tercio. Lá está o nome de alguns Oficiais que 

davam plantão nos dias 21 e 22 de janeiro de 1971 no DOI-CODI do Rio de Janeiro e 

podem ter muito a dizer sobre o que aconteceu com o preso Rubens Paiva. Ex-Coronel 

Ronald José da Motta Batista Leão, Capitão de Cavalaria João Câmara Gomes Carneiro, 

Subtenente Ariedisse Barbosa Torres, 2º Sargento Eduardo Ribeiro Nunes, Major 

Riscala Corbage, da PM do Rio de Janeiro.  Foram já interrogados pelo Ex-Procurador 

Geral da Justiça Militar, Leite Chaves, no começo da redemocratização, e alguns 
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confirmaram num Inquérito Policial Militar de 1986 que estavam de serviço quando 

meu pai foi interrogado [21 de janeiro]. Provavelmente morreu sob tortura neste dia ou 

no posterior.  

Se algum deles estiver vivo, parte da história facilmente vem à tona; se 

convocados pela Comissão. Basta vontade. Que em 40 anos não se conseguiu agrupar. 

Então, como essa Comissão tem o nome de Rubens Paiva, eu fiz questão de ler esse 

documento que o filho dele publicou antes da fala do Fon para dizer que o tombamento 

do prédio dessa organização, embora isso tenha acontecido no DOI-CODI do Rio de 

Janeiro, o tombamento dessa organização criminosa, clandestina, pode e deve ser 

tombada. Muito obrigado.  

Com a palavra o companheiro da Resistência com a dignidade e a força, Aton 

Fon Filho.  

 

 

O SR. ATON FON FILHO – Boa tarde companheiros e companheiras. Boa 

tarde Deputado. Eu não tenho memória que não foi passadas pelos companheiros, então, 

pode ser que eu fale aqui e seja omitido nisso.  

Na verdade, eu tenho uma dificuldade, um certo bloqueio de falar sobre aquele 

período. Já por duas vezes eu tive que me enfrentar com essa tarefa e não consegui. 

Uma delas, por exemplo, foi quando se fazia aquele livro sobre o Presídio Tiradentes, 

que eu por vários meses a convite do Ponce, antes do Alípio e tal, me envolvi com a 

tarefa e acabei não conseguindo resolver. A segunda quando fazia a pericia do caso da 

Iara Iavelberg. E tive uma dificuldade muito grande, foi entre lágrimas que eu escrevi 

aquilo, de tal choque emocional muito grande para mim. Então, eu tenho certa 

dificuldade em falar nisso. Eu vou fazer hoje uma terceira tentativa na minha vida de 

ficar revisitando aquele momento, mas não é uma coisa fácil de fazer. Eu fui preso no 

Rio de Janeiro, eu fui militante aqui em São Paulo da LN, do GTA, do grupo tático 

armado da LN, algum tempo antes tinha ido no Rio de Janeiro e tal para cumprir a 

tarefa, estava no Rio de Janeiro em setembro retornando para São Paulo dentro do 
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ônibus lendo o jornal, eu tenho a notícia de que tinha sido preso os meus familiares. No 

dia anterior na minha casa na Avenida Duque de Caxias quase com a Avenida São João, 

os organismos de repressão tinham estado lá e tinham prendido toda a minha família. Eu 

me lembro de uma charge que acabou sendo impressa no Pasquim, a notícia de última 

hora e o Pasquim publica uma charge da família terrorista sendo presa em São Paulo 

então, pai, mãe e filhinho, todos carequinhas, barbichinhas de Lênin e etc. por isso eu 

me lembro bem da manchete de São Paulo.  

Por esse motivo eu não vim a São Paulo, fiquei lá no Rio de Janeiro, em 

novembro mais uma vez eu tive uma notícia ruim, foi a notícia da morte do comandante 

Carlos Marighela assassinado na Alameda Casa Branca, e 15 dias depois eu fui preso 

em um processo de quedas que começou no Rio de Janeiro, a companheira que foi 

reconhecida na rua, ela era estudante da Faculdade de Direito, ele também foi estudante 

da Faculdade de Direito, Delegado de polícia a reconheceu na rua e a prendeu. Maria 

Aparecida Costa, companheira que foi presa junto com o outro companheiro do Rio de 

Janeiro que eu me lembro só o nome de guerra, companheiro Valentin, e o Delegado de 

polícia Otávio Moreira Junior, e um ano depois ele acabou sendo justiçado exatamente 

porque se tinha notícia da participação dele no DOI-CODI e exatamente a partir 

também do fato de que ele prendeu essa companheira naquele lugar, parece que o 

pessoal fez pesquisa. Afinal de contas, o que ele estava fazendo naquele lugar? Parece 

que ele tinha parentes naquela região e estava passando férias então nas férias seguintes 

não esperaram por ele.  

Bom, 19 de dezembro de 1969 eu fui preso. Eu morava com essa companheira, 

Maria Aparecida Costa, e por conta da prisão dela eu entrei em um ciclo de abandonar 

aparelho, conseguir ir morar em outro lugar durante algum tempo e novamente ter que 

sair, e em uma situação bastante difícil lá no Rio de Janeiro nesse momento eu acabei 

indo morar em uma casa que era uma casa de entrada do pessoal que fazia treinamento 

fora e tal. Então, era uma casa onde havia passado aqueles que tinham feito treinamento 

em Cuba. Uma das pessoas que haviam feito treinamento em Cuba, Hans Rodolf Lans, 

estava preso aqui em São Paulo já há algum tempo e leva o pessoal da OBAN, naquele 

tempo ainda não chamava DOI-CODI, ao Rio de Janeiro e eu saio para ter um contato 

com companheiros. Na volta para a casa, eu sou preso chegando em casa. Eu costumo 
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dizer para o pessoal porque eu acho importante a gente dizer isso, que na verdade a 

minha prisão contou também com uma certa colaboração minha. Porque afinal de 

contas nós tínhamos algumas regras. Se tivesse alguma coisa diferente nós tínhamos que 

sair e passar daquele lugar. Mas eu costumo dizer que ideologicamente derrotado, 

porque chegando na casa eu vi um indivíduo estranho e na minha cabeça raciocinei para 

mim mesmo que devia ser um dos visitantes da dona da casa, que recebia muitos 

visitantes e tal. É verdade que ela recebia muitos visitantes, mas eu não estava 

autorizado a fazer isso, porque eu tinha que ir embora.  

Então, eu costumo dizer que naquela situação de pressão que a gente vivia, a 

pressão da própria necessidade de ter que mudar muito de aparelhos, eu de certa forma 

estava derrotado porque não segui as regras, entrei e aí fui preso. Então, eu fui preso lá 

no Rio, comecei a ser torturado, tal, espancado lá mesmo na casa. Mais tarde, bom, 

também o único ponto que eu tinha era um ponto às três horas da tarde, justamente com 

os companheiros para quem tinha levado as armas, Domingos Fernandes, então, eu só 

preciso esperar que passe o tempo tal das três horas da tarde. Porque naquele tempo eu 

não tinha sequer recontato. E como eu não fui às três horas da tarde, o Domingos 

Fernandes foi me procurar em casa e acabou sendo preso também chegando em casa. 

De lá da casa eu fui levado à noite para a PE da Vila Militar, na PE da Vila Militar eu 

fui espancado. Não foi aquela tortura, você vai para a sala tal de tortura, choque não sei 

das quantas, mas ficava em uma sala que na verdade era mais como se fosse uma sala de 

comando. Sala inclusive acarpetada, com aquelas mesas de tampo de vidro. Não tenho 

certeza se era uma sala de comandante dali, mas uma sala de comando, de Oficial de 

dia, coisas assim. E enquanto eu estava ali de pé que vinham tais militares e batiam. E 

logo em seguida eles trazem outros presos que eu só conheci naquele momento. Foi o 

Antonio José Espinosa da Val Palmares.  

E nós viemos depois então de madrugada, não foi de madrugada não. Porque eu 

me lembro de chegar em São Paulo a tarde do dia seguinte. É uma das coisas de 

memória que eu tenho. Não me parece que eu tenha ficado nessa sala tanto tempo 

assim. Eu me lembro que nos fomos trazidos de carro para São Paulo em uma perua 

C14, e chegamos aqui em São Paulo à tarde, fomos levados ao prédio da OBAN. Eu me 

lembro de ter lido no Rio de Janeiro em notícias de jornais, cerimônia que o Abreu 
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Sodré tinha participado de cerimônias, convênios para a celebração para a criação da 

OBAN , uma articulação e etc. mas também não tinha o registro do que fosse a OBAN a 

partir disso. Era só esse momento, descendo da c14 que eu me lembro que o Capitão 

Mauricio Lopes Lima, era comandante dessa equipe que foi ao Rio de Janeiro, ‘agora 

você vai conhecer a OBAN’.  

Chego, eles me levam para uma sala lá em cima. Corredor, uma sala à direita, 

cavalete, pau de arara, e tinha cadeira do dragão ali também. Essa eu tenho certeza de 

que era a última sala do corredor. É mais um motivo para que seja tombado aquilo.  

Eu fiquei nessa sala. Aí foi a tortura regular mesmo, porque lá no Rio de Janeiro 

quando me prenderam e eles começaram a me torturar dentro de uma banheira, que 

abriram um pouco a torneira para molhar um pouco a mim e além de estar os dois 

naquela banheira com a torneira aberta, o que ensaiaram ali foi dar choques elétricos 

com fio dali de cima, mas acabaram desistindo. Então, virou mais espancamento. Então, 

a tortura regular e tal, tanto do pau de arara, do espancamento como do choque elétrico 

começou desse momento. Eu fui preso em um momento em que os companheiros que 

militavam comigo aqui em São Paulo já tinham na verdade completado a passagem por 

ali. Já tinham ido para o DOPS e praticamente todos já tinham feito a passagem lá pelo 

DOPS e já tinham ido para o presídio Tiradentes. Alguns poucos já estavam fazendo.  

Eu chego aí para lembrar, as vésperas do natal. Então, estava em uma situação 

muito mais tranquila. Na verdade eles começam a fazer uma tortura e pelo que outros 

companheiros estavam falando aqui e agora, Scavone e tal, me parecia mais coisa assim, 

coisas antigas, vamos ver o que os outros disseram de você e tal. Porque eles tinham 

muitas coisas assim. Coisas que tinham participado e nomes de guerra. Eu me lembro 

de um companheiro que eles me espancaram muito porque não tinham conseguido 

identificar ainda, que era o Tim, que era um companheiro do GTA que eles não tinham 

identificado e eles ficavam o tempo todo, Tim e tal. E o Tim foi uma pessoa que no 

final das contas eles nunca conseguiram parece identificar, porque nenhum dos 

companheiros teve informação, deu informações para ele a respeito desse companheiro. 

Então, ele insistia muito com relação ao Tim. Os períodos dos dias eu seria incapaz de 

dizer. Tal dia foi assim, tal dia outro foi assim.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



66 

 

Eu vim várias vezes, eu fui tirado várias vezes de lá de baixo. Eu me lembro que 

o xadrez onde estavam colocado, estavam falando aí de X1, X2, X3, X não sei das 

quantas. Eu imagino pelo que eu estava vendo agora, que eu fiquei no X2. Só para se ter 

uma ideia, nós entravamos no local que tinha celas e tinha uma parede que separava 

celas do lado de lá e celas do lado de cá. Eu não sei então se essa daqui era a X1 ou X2.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Se olhasse de frente, do 

lado esquerdo de quem olha de frente, a X1 era a cela das mulheres, aquela cela grande, 

a X2 a do meio, e do outro lado do muro perto de onde era a entrada da sala que hoje era 

a sala de tortura, no rumo da escadinha era a cela forte e depois mais três celas. Onde 

você ficou do meio e mais duas, a quatro e a cinco.  

 

 

O SR. ATON FON FILHO – Eu me lembro que eu fiquei em uma cela onde 

ficava o Cabo Mariani, que me parece que ficou em uma cela forte, em uma cela isolada 

pelo menos. Eu não me lembro se eu fiquei em uma cela forte ou em uma cela isolada. 

Um xadrez que ficava ao lado daquela onde ficou o Mariani. E tinha um outro xadrez do 

outro lado. Então, o Mariani ficava nesse primeiro, tinha esse segundo e esse terceiro. 

Eu não sei se aí é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas era essa a coisa. E tinha a 

parede aqui e a entrada estava deste lado. Mas é como eu estava dizendo. Como eu 

fiquei aí nesse período, me parece que era um período mais de rescaldo. Agora, esse 

período de rescaldo acabou ficando mais agitado por conta de prisões do pessoal da Var 

Palmares. O Mariani foi preso, um baixinho da Var Palmares foi preso depois de ter 

mantido tiroteio com o pessoal do DOI-CODI durante muito tempo, muitas horas, ficou 

lá na cela onde eu estava também. Então, essa prisão do pessoal da Var Palmares fez 

com que eles não tinham muito o que fazer e eles ficavam me chamando e batendo 

naquela coisa de conferir os depoimentos anteriores. Quando o pessoal da palmares 

acabou sendo preso, acabou de certa forma fazendo com que isso fosse deixado mais de 
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lado. Eu me lembro que nesse negócio, o Mariani que estava na cela na minha frente, 

era uma pessoa que foi extremamente barbarizado. Era daquelas pessoas que a gente 

realmente temiam cada vez que o tiravam, e tinha também uma coisa, eu vou falar por 

mim, tinha muito medo.  

Eu acho que é bom a gente falar a palavra medo. A gente tinha medo de ser 

tirado da cela, a gente tinha medo de ser torturado, tinha medo de quando estava sendo 

torturado, não tinha ideia de se a tortura aí era uma tortura somente tal para fazer 

perguntas, tal, ou se realmente àquelas ameaças tinha conteúdo de verdade. Então, essa 

questão do medo é muito importante. E depois disso aí a gente começa a ter aquela ideia 

de que cantar talvez fosse uma forma de ajudar a vencer o medo. Mas aí eu me lembro 

de uma vez, por exemplo, em que o Mariani fala nisso. Ele voltando, ele entra e tal. Ele 

pede água e o carcereiro Marechal mais velho diz que não ia trazer água porque quando 

tomava choque não podia tomar água. E o Mariani grita de lá, não adianta cantar se a 

gente continua falando.  

Então, era um negócio de que cantar só não vencia o medo. Para se ter uma 

ideia, aquele era um local de medo, um local em que a gente buscava formas de se 

enfrentar o medo, mas nem sempre as formas que a gente buscava para enfrentar o 

medo eram formas que acabavam funcionando. Depois do começo de janeiro tem uma 

certa diminuição do movimento. A maior parte do pessoal da Var Palmares que estava 

lá começa também a sair e ser levado para o DOPS e começa novamente a ficar menos 

movimento na OBAN. E aí eles começam a chamar novamente lá para cima. E quando 

eles começam a chamar lá para cima já é de outra forma. É senta-te, põe um papel para 

você escrever. Escrever o que? Escreve. O que você fez, tal, não sei das quantas.  

Essa era uma situação muito mais complicada, porque nesse escrever você 

ficava amarrado. Eu não escrever nada é uma atitude... Eu vou para o enfrentamento e 

não vou escrever nada. E confesso para vocês, eu não tive coragem de ir para esse 

enfrentamento. E por outro lado, o que eu vou escrever eu também não posso escrever. 

Porque era muito mais difícil nesse momento quando estavam te perguntando. Quando 

estavam te perguntando, você podia negar essa resposta ou pela própria pergunta você 

podia ter uma ideia do que é que estavam querendo saber, mas nisso, o tal do ‘vai 

escrever aí’ joga uma certa responsabilidade porque qualquer coisa que você possa vir a 
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escrever vai ser comparado ou com coisas que outros tenham escrito, ou com coisas que 

outros tenham conversado, e aí então você vai...  

Eu me lembro que durante muito tempo eu queria fazer o histórico das 

convergências entre a LN, o Partido Comunista e o PCB. Também divergências que a 

gente teve lá em Cuba, porque como tinha sido o Hans que tinha aberto, eu vi ele lá 

presente, então, começaram a contar coisas de Cuba que sabiam que o Hans estava lá. A 

gente sabia inclusive coisas da saída dele. A gente fica procurando encontrar coisas 

assim sabendo. Isso daqui eles sabem, e escreveu coisa no rumo do que ele sabe 

novamente. Então, você está enrolando a gente com isso aqui. Então, houve sessão de 

espancamento e tal, que tinha um outro caráter. Já não era um caráter de saber, era um 

caráter de castigar porque você estava enrolando. Então, foi um período de apanhar 

como castigo, e depois no começo da 2ª quinzena de janeiro eu fui levado para o DOPS. 

Algumas coisas porque eu também não sei, as pessoas falam, por exemplo, do Ustra. 

Nesse meu período não era o Ustra que estava lá. Era o Major Valdir Coelho. Com 

relação também as pessoas que estavam lá. Era um período em que logo no começo 

também já tinha o negócio dessas três equipes, a equipe que a gente mais temia era 

aquela que a gente sentia como, que fazia questão de mostrar o prazer em torturar, em 

fazer sofrer.  

Era aquela do Albernaz, do Tomás, e tinha um terceiro, esqueci o nome agora. 

Homero era uma outra equipe. Gaeta me parece que estava no mesmo dia que o 

Homero, era da mesma equipe do Homero. Agora, tinha também algumas pessoas e isso 

aí era importante, Capitão Ramiro me parece que ele não torturava porque ele era de 

equipe de busca. E era de equipe de busca mesmo. E ele e a equipe dele que me prendeu 

lá no Rio de Janeiro. Mas tinha muita gente de equipe de busca que participava de 

tortura. Tinha um tal de Paulo Bordini, chamado também de ‘risadinha’, que tinha uma 

risada histérica. Ele se destacava bastante também. Um outro cara bastante importante 

de falar era um outro que passava que não tinha nada a ver com aquilo ali. Ele se 

apresentava como uma espécie de capelão, que é o Capitão Roberto Fontusca. Esse 

Capitão também tinha isso aí. Mas várias vezes, por exemplo, a gente via ele falando 

para os outros presos. Tem que falar senão nós vamos te quebrar de pau.  
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Então, não é que ‘eu não tenho nada a ver com isso’, apesar de ficar claro para a 

gente que apesar de parecer que tivessem alguns que tivessem resistência a isso, que 

fossem contra, era importante para o próprio trabalho dele. Então, a gente também, é 

aquela história que logo passa para todo mundo até como uma piada, da equipe A e 

equipe B. você vem, dá um cacete e a outra equipe passa unguento. Então, é isso aí. Na 

OBAN eu nunca estive nessa cela que vocês falam que tinha lá em cima. A minha 

recordação é daquele pátio onde ficavam carros, eu me lembro de chegar do carro em 

frente aquele prédio. Depois eu estive lá, teve um ato lá atrás na OBAN. Depois 

pegaram a menina e queriam iniciá-la em inquérito, e eu fui advogado dele nesse caso. 

Mas então, vi aquele prédio lá do fundo que a gente subia a escada, se não me engano a 

escada ia, voltava, e quando voltava que eu...  

 

 

O SR. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. ATON FON FILHO – Não estava. Eu cheguei depois. Eu me lembro de 

que tinha uma salinha pequena que não tinha nem cadeira de dragão, não tinha nada 

disso. Tinha só uma mesinha. Parece que era uma salinha menor que só tinha uma 

mesinha e uma cadeira que era nessa salinha e nessa cadeira que colocavam quando 

tinha o negocio de ir escrevendo. E você ouvia gritos das pessoas que eram torturadas 

do lado. Então, na verdade o vai escrevendo aí era o seguinte, escreve aqui, não tem 

ninguém, está tranquilo, mas você está ouvindo aí. Tinha essa coisa permanentemente.  

Coisas assim, estavam contando essa coisa da queda do cano e aí eu até 

conversava, dizia ao Pedro que estava ali do meu lado que no começo nós não sabíamos 

o que era aquele barulho, e ouvíamos o barulho daquele cano e falávamos, que m(...) de 

barulho é esse? E depois tomamos consciência do que era. E falamos para o Pedro que 

aqui era muito melhor quando a gente não tinha consciência, porque a gente ficava 
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irritado pelo barulho que fazia. Mas depois que a gente já sabe o que é, não é mais uma 

irritação que vem, é o medo quando vem o barulho.  

Também estavam falando do negócio da tortura. Quem foi e quem não foi 

torturado lá na OBAN, no DOI-CODI. O simples fato de estar lá já constituiu a tortura, 

porque todo mundo que estava lá, estava sob o domínio de medo. Aquele negócio de 

sensações estava me lembrando, de chegar, o barulho da chave chegando, e tal, para 

abrir aquela porta lá na frente. Só o barulho de chegando com aquela chave, parece que 

faziam isso com aquela chave para aumentar mesmo a sensação e fazer todo mundo 

ficar assustado. Eu não sei mais o que falar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Fon, você ficou quanto 

tempo lá? 

 

 

O SR. ATON FON FILHO – Fiquei praticamente um mês.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Você viu muitas quedas lá. 

Teve muita morte no seu período que você estava lá, que você tivesse percebido? 

 

 

O SR. ATON FON FILHO – Eu não tive conhecimento de nenhuma morte 

nesse período que eu estive lá. Ou eu não tenho o meu registro ou eu não tenho 
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memória. Uma coisa que também é importante nisso. Porque nós estamos falando em 

locais de memória para que a sociedade lembre o que aconteceu. Mas eu acho que vai 

ser importante também para que nós que estivemos lá revisitando aquele lugar, 

possamos começar também a reconstruir a nossa memória. Eu digo para vocês, eu 

estabeleci alguns bloqueios, não consigo lembrar de muita coisa. Eu acho que estar lá 

novamente poderia servir de estímulo para isso daí.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Mas depois ele falou do 

Índio, o Irineu de Ribeirão Preto, que quando o Índio foi preso ele foi lá, aí por 

consequência da queda do Índio, o Idibal Piveta foi junto que nós fomos da OBAN para 

o DOPS com o Índio que foi conosco no camburão. O Índio abriu a chegada de duas 

pessoas do MOLIPO lá no interior de Goiás, a Maria Augusta Tomás e o Márcio Beck 

Machado. Como consequência da queda do Índio, muito trabalhador rural camponês de 

Goiás foi preso em Goiás umas 30 pessoas que antecederam a morte do Márcio Beck 

Machado e da Maria Augusta. Então, o que eu estou querendo te perguntar? As pessoas 

acham que lá na OBAN era uma coisa estática. As pessoas eram presas, iam para lá, 

eram torturadas e tal. A OBAN era um grande centro de inteligência e de equipes que 

iam fazer prisões em outros Estados, e fornecia o material da inteligência. No seu tempo 

que você estava lá já tinham essas três faces da OBAN? Inteligência, captura e 

interrogatório? E já tinham essas três faces, que, por exemplo, você foi preso no Rio de 

Janeiro pelo pessoal da OBAN de São Paulo. Porque senão parece, por exemplo, a 

OBAN teve uma grande contribuição para pegar a gente no Araguaia, para pegar a 

gente nas fronteiras, então, para que fique registrado que não era uma coisa estática, 

para que não fique caracterizado como esquadrão da morte, que era uma coisa meio 

equatorial, era uma coisa que diligenciava para outros Estados, fronteiras, país, e era um 

grande centro de documentação. Você poderia falar um pouco sobre isso? Embora você 

tenha pego bem o início. Em 69 que estava criando.  
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O SR. ATON FON FILHO – Isso, eu fui preso em dezembro de 69.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – E a OBAN começou a 

funcionar você lembra quando? 

 

 

O SR. ATON FON FILHO – Quase isso. Agosto, setembro. Talvez o primeiro 

pessoal que tenha sido preso lá na OBAN tenha sido o pessoal da LN, o pessoal da 

GTA. Virgilio.  

 

 

O SR. ARTUR SCAVONE – Só fazer um complemento em função do que 

você relatou. A segunda vez que eu voltei para o DOI-CODI em função da prisão do 

Gabriel e do Irineu, foi em 73, julho ou agosto. Eu fui interrogado por que o Gabriel, 

nós nos conhecíamos da USP. Fui interrogado, confrontado com o Gabriel e tal. E eu 

fiquei sabendo que havia uma perspectiva de eles pegarem a Maria Augusta. Nós fomos 

companheiros, depois que o companheiro dela foi assassinado a gente ficou junto e eu 

fiquei preso sem ser interrogado mais, eu fiquei lá nas salinhas de cima por um bom 

tempo, eu vi sair de lá do DOI-CODI vários, eu me lembro que eram como se fossem 

jipes do Exército, carros não convencionais, não eram peruas C14, eu me lembro disso. 

E fiquei lá o suficiente, não me lembro quanto tempo, para ver chegar de volta esses 

caras. Eu não sei o quanto eu tenho de registro disso na cabeça para falar claramente, 

mas os caras estavam sujos, as máquinas estavam sujas e tal, de barro, de terra e tudo 

mais. E foi o período, isso eu sei por que quando eu saí de lá eu fiquei de lá de dentro 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2012

www.verdadeaberta.org



73 

 

esperando possibilidade de prisão da Maria Augusta, porque o que eles interrogaram era 

para ir atrás dela. Eu não tinha mais como saber, eles nem me interrogaram mais sobre 

isso. Eu estava preso já. Eles me tiraram do Tiradentes para ir lá para o DOI-CODI. Mas 

aí por causa do Gabriel e em função de coisas da USP que não deu em nada. Mas eles 

pegaram eu, (ininteligível). Então, essa questão eu estou colocando porque eu acho que 

reforça o que o Deputado Adriano Diogo está colocando, que a ação do DOI-CODI era 

de braços compridos e não de braços curtos.   

 

 

O SR. ATON FON FILHO – Eu ia dizer exatamente, foi naquele primeiro 

momento. Agora desde o primeiro momento, quando chega assim o fato de entressafra, 

digamos assim, tinha muita discussão e nós falávamos muito de equipe de análise. 

Então, equipe de busca, equipe de interrogatório e equipe de análise. Então, muitas 

vezes chegavam no interrogatório com um monte de papeis assim, na frente. E 

começavam a fazer perguntas e tal, levantando e dava a clara ideia de que alguém tinha 

visto talvez ou algum elemento que precisava ser confirmado ou que precisava ser 

buscado. Companheiros que foram presos antes de mim, eles foram inventando nomes, 

e como estavam presos juntos eles foram acertando os nomes. No começo parece que se 

eles inventassem, por exemplo, o nome Sezefredo, alguém apanhou porque não 

confirmou que existia o Sezefredo. E depois apanhou porque confirmava que existia o 

Sezefredo. E depois quando chega não sei e tal não sei das quantas e etc., mas não existe 

Sezefredo. Não existe alguém assim, assim assim? Não. Não existe ninguém assim, 

assim, assim. Então, quantas pessoas tinham lá na Penha de França? Tantas pessoas. E o 

Sezefredo, onde ficou? Então, durante muito tempo eles ficavam, tudo bem, falou mas 

tem alguém aqui que os de lá não disseram e, para mim mesmo em muitas das coisas 

eles estavam com outro nome, e na hora quem participou disso, e eu digo que eu 

participei. Aí fala, não, você não participou. Quem participou foi o Sezefredo. E aí 

percebi que o Sezefredo era eu. Para me poupar, para não me colocar, chegava e 

colocava um nome. Então, tinha esse tipo de coisa. Eu não me lembro exatamente de 

um outro problema de memória, que em algum momento eu fui para uma acareação 

com a Maria Aparecida Costa. Eu não me lembro se foi no DOPS ou na OBAN, eu fui 
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para essa acareação, mas não me lembro nem o que queria dizer isso aí. Acareação com 

Maria Aparecida Costa, companheira que tinha sido presa lá no Rio de Janeiro e foi 

integrante também do GTA aqui em São Paulo; e depois quando eu estava no 

Tiradentes e um dia eu fui levado para o DOPS se não me engano, eu tenho quase 

certeza que foi no DOPS, mas como eu disse, a minha memória é borrada, mas pode ser 

que tenha sido na OBAN, para ser ouvido por um cara da Aeronáutica. E esse sujeito da 

Aeronáutica, foi a primeira e única vez, aliás, eu não sei se você lembra, quando eu fui 

preso o Luiz Fernandes foi preso no mesmo dia, a Linda Taiáh foi presa também, houve 

um processo de quedas lá no Rio de Janeiro e a primeira vez que eu fui interrogado 

sobre algo do Rio de Janeiro foi dessa vez. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque 

mostra que se havia esse braço longo, também havia uma certa compartimentação. O 

pessoal daqui de São Paulo estava muito interessado com o que estava acontecendo com 

um pessoal daqui de São Paulo e etc. no meu interrogatório em nenhum momento eles 

me interrogaram sobre o que tinha acontecido lá no Rio de Janeiro. No único momento 

em que eu fui interrogado sobre o que tinha acontecido lá no Rio de Janeiro, é quando 

eu fui levado nesse presídio Tiradentes para a cara da Aeronáutica. Então, também tem 

uma coisa de talvez naquele momento ainda estarem ajustando a sintonia do tal do 

rádio.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Excelente. Quer fazer as 

suas considerações finais? 

 

 

O SR. ATON FON FILHO – Considerações finais só para dizer isso. Afinal de 

contas, essa audiência pública tem um objetivo também que é da gente aprofundar uma 

discussão sobre a necessidade de tombamento desse prédio. Eu acho que um argumento 

que eu tenho forte nesse sentido é, não é que eu esteja tirando a importância do 

argumento de que a sociedade precisa conhecer aquilo que aconteceu e as crianças e os 
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jovens precisam visitar até para saber, não estou falando de mim, mas estou falando de 

outros companheiros que estiveram lá e que são heróis, eles precisam conhecer esses 

atos de heroísmo. Eles não precisam só conhecer as barbaridades que aconteceram lá, 

mas precisam conhecer também os companheiros de altivez. O Edgar Aquino Duarte é 

um companheiro que a gente tem que estar sempre relembrando. Virgilio Gomes, são 

nomes que a gente tem que estar sempre relembrando pelo exemplo de altivez que 

tiveram.  

Agora, eu acho que poderia também para nós, nós mesmos para podermos 

reconstruir isso talvez precisemos também caminhar por isso, não só uma vez, mas 

talvez precisemos também botar o ouvido na parede para tentar escutar um pouco o eco 

dos gritos do passado, para ver se aquilo refresca a nossa memória para ver se em um 

outro momento talvez eu pudesse dar uma contribuição melhor para isso aí. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Pessoal, antes de concluir 

tem esse livro do Renato Dias, ‘A luta armada, LN MOLIPO, as quatro mortes de Maria 

Augusta Tomás’. É um livro que no último capítulo tem a história do Antonio Carlos 

Fon na descrição de como foram os últimos dias, a passagem do Irineu e enfim, a 

participação do pessoal do Governo de Goiás na prisão. É um livro que vai ser 

incorporado no texto da Comissão. E ele fala, Antonio Carlos Fon, jornalista, fez 

levantamento coletando depoimentos e entrevistas que confirmam informações que 

receberam anteriormente, o casal Marcio Beck Machado e Maria Augusta Tomás foi 

morto enquanto dormia, metralhado por agentes que participaram da ação coordenada 

pelo DOI-CODI do 2º Exército, Polícia Federal, destacamento da Polícia Militar de Rio 

Verde, Polícia Civil na madrugada de 17 de maio de 73. Então, esse é um livro muito 

interessante que o núcleo da memória ajudou a editar, é o livro que nós estamos 

incorporando.  

Fon, antes de você ir embora eu queria baixar a tela só mais uma vez e mostrar 

um documento que foi incorporado pelo Juca Kfouri nessa relação da CBF, Zé Maria 
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Marin, eu não sei se você conhece esse documento que o Juca Kfouri colocou, sobre o 

Marco Polo del Nero. Vamos lá, é um minuto. Vamos lá para concluir. Eu só espero 

mais alguns minutos e a gente conclui. Então o Juca kfouri publicou essa foto. O Marco 

Polo del Nero é aquele jovem lá no centro. Tem um General, um outro sujeito, ele vai 

escrever e aquele lá no fundo é o jovem de futuro promissor, Marco Polo del Nero.  

Em setembro de 64 del Nero no meio com o General Olímpio Mourão Filho. 

Marco Polo del Nero, Vice-Presidente da CBF continua a tradição que a entidade tem 

desde João Havelange  de abrigar colaboracionistas de regimes ditatoriais. Havelange, 

diga-se, não distinguia direita de esquerda. A pretexto de não misturar futebol e política, 

fazia política sem parar e bajulava quem estivesse no poder, preferindo os autoritários, 

como ele. Suas relações com o sanguinário ditador argentino Rafael Videla 

escandalizaram os democratas do futebol à época da Copa do Mundo na Argentina, em 

1978.  

Seu sucessor foi o Almirante Heleno Nunes, posto no comando da CBF pelo 

governo no período do ditador Ernesto Geisel. Nunes era presidente da ARENA 

fluminense, o partido que apoiava a ditadura. É dele a famosa frase que acabou levando 

o Campeonato Brasileiro a ter 94 clubes em 1979: “Aonde a Arena vai mal, um time no 

Nacional. Aonde vai bem, um time também”. Além de Nunes, outro filhote da ditadura 

que deu as cartas na CBF foi  o deputado paulista Nabi Abi Chedid, que ingressou na 

vida pública no partido fundado pelo integralista Plínio Salgado, o PRP, e bandeou-se 

para a ARENA tão logo foi possível. Chedid era vice-presidente, mas mandava mais 

que o presidente Otávio Pinto Guimarães, que ganhou o cargo por ser o mais velho 

entre os candidatos. Como hoje. 

José Maria Marin, que também ingressou na vida pública por meio do partido de 

Plínio Salgado e militou na ARENA, além de ter se notabilizado pelos discursos que 

culminaram com a prisão e morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, manda 

menos que Del Nero, seu vice. Del Nero, encalacrado agora com a Polícia Federal, diz 

em sua biografia oficial que lutou pela democratização quando estudante de Direito no 

Mackenzie, onde se formou em 1967. Não é verdade, como é falso que ele tenha ido 

depor ontem na PF espontaneamente como disse em sua nota oficial, que contraria a da 

polícia que fala em depoimento por coerção.  
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De fato, Del Nero comandou uma facção de ultra-direita na universidade 

Mackenzie, que já era tida como abrigo dos estudantes direitistas de São Paulo, de resto, 

sem trocadilho, um direito de cada um. A foto acima, seis meses depois do golpe de 

1964, mostra o estudante Del Nero com o General Olympio Mourão Filho, da Ação 

Integralista Brasileira e um dos líderes, em São Paulo, da aventura militar que derrubou 

o governo eleito de João Goulart, e foi publicada na capa do jornal “Conduta”, órgão 

oficial do Centro Acadêmico João Mendes Jr, do Mackenzie. Mourão foi o criador do 

famoso Plano Cohen, um embuste sobre suposto plano comunista para tomar o poder no 

Brasil que culminou no Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1937, e se dizia “uma vaca 

fardada”. Era mesmo. Nero quer botar fogo em seu passado. 

Então, esse é o companheiro de chapa do José Maria Marin, que essa semana 

deu uma entrevista para o Fernando Rodrigues dizendo que a sua participação junto 

com Wadi Helou   na participação e morte de Vladimir Herzog era uma fofoca, embora 

esteja tudo documentado aqui nos diários oficiais e aos anais da Assembleia Legislativa. 

Muito obrigado a todos. A sessão está encerrada. O livro vai ser lançado agora lá no 

Conjunto Nacional, na livraria Cultura.  

 

 

*      *      * 
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